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 ةيرصملا ةعماجلاب بادآلا ةيلكي ىالسإلا جحيراتلا ذاتسأ

 | هد

 سربيب ىهاظلا ” نع ةزانمم ةعتمم ةلاسر ةيبرعلا ءاّرق ىلإ مّدقأ نأ رس

 هجوي ىمالسالا حي راتلا ىحاون نم ريثك نع تفشك “٠ هرصع ىفرصم ةراضحو

 اهيلا قوتل تناك ةبغر تققحو «صاخ هجوب كيلالا رصع ىف رصم حيرات نعو ماع

 لظت نأ ملؤملا نم ناكدق . رصم ىف بدألاو ملعلا لاخر نم نيريثكلا ىوق

 نم ريثكل ةلوهجم دم او ةمظعلا بابسأب لفاحلا ىرصملا اني رات نم ةريثكح اون

 قرشلاو رصمل ةفرشم ةفيحص .نع افشك اهفشك ىف نأ عم « نييقرشلاو نييرصملا

 نيدلا لامج دمج ذاتسألا وذح اوذح اذا نيذرؤملا نأ بير الو . هلكىتالسالا

 ىلا اودسأ دقف « ةميدقلا بتكلا نوطب ىف ةنوفدملا زونكلا هذه نع اوبقتو رورس

 . اهامسأو تامدخللا لجأ مهدالب و مهتمأ

 .نرم دحأ اهيلإ هقبسي مل لئاسم ثحب ةلاسرلا هذه ىف فلؤملا ىنع دقلو

 باذج بولسأب اهميظنتو ةيخيراتلا تامولعملا ءاصقتسا ثيح نم « نيخزؤملا

 ىحاون اييف مباع دق هنأ ىرب اهيلع علطملاو . ةقيقد ةيليلحت ةقيرطو ةيلط ةرابعو

 ىهزأ مرصع ىف انتراضحو ىموقلا اني راتب اهلاصتال ثحبلاب اقح ةريدج

 تّذأ ىثلا لماوعلاو ءرصم ىف كيلاملا روهظك .ىمالسالا ىرصملا حيراتلا ىف روصعلا

 حرسم ىلع سربرب رهظ فيكو « كيلاملا ىلا نيب وبألا ىديأ نم مكحلا لاقتتا ىلا

 ىبحأ فيكو «هركف بقاثو هرظن دعبو هتسايس نسحو هئاهد ةّقب ةيرصملا ةسايسلا

 6(مووتو مز هاو هذ ةئش اذهب ىف را ا ملم طق نإ دي رضع ق ةيمالتالا ةقالللا

 اهيلإ داعو « ضيانلا مالسالا بلقو ىسابعلا ةفيلحلا ّرقم هلضفب رصم تحبصأف



 ةرضاح ةرهاقلا اوذختا نيذلا نييمطافلا مايأ ذنم دلاتلا اهزرعو سرادلا اهدجم

 ىبلطألا طيمملا نيب ىتلا ةيمالسالا داليلا ىلع مهناطلس دتما نيذلاو « مهتفالخلا

 نابأ 5 ؛ ابونج ةيونلا دالبو الام ىرغصلا ايسآ نيبو اقرش قارعلا دالبو ابرغ

 تقد ىتح ةمهلاو ةلوطبلا فقوم ةيبيلصلا تالملا هجو ىف رصم تفقو فيك اضيأ

 تادجن نم مهيلع عبانتي ناكام ,غر لقعم ولت القعم ماشلا دالب ىف نييبيلصلا لقاعم

 كاذب دهمو ةيكاطنأ ةرامإ ىلع ىلوتسي نأ سربيب عاطتسا فيكو «ةيحيسملا ابروأ

 . م1899 ةنس نووالق نب ليلخ فرشألا دهع ىف مهاياقب ىلع ءاضقلل ليبسلا

 نيسيلصلا ءالؤه لشف ىلا تدأ ىتلا بابسألا لامح ذاتسألا للح دقو

 «رصم ىف نيعماطلا لوغملا هجو ىف سربيب فقو فيك انل نيب اك « مهتاوزغ ىف

 اوحاتجا نأ دعب « نوبهتش_ ام نيبو مهني, لاحو ماشلا ىف مهتوق لع ىضق فيكو
 تحبصأ ىتح برغلاو قرشلا ىف اهولزان ىبلا كلاملا شو رع اولثو دادغب نم ةفالخلا

 . نيع دعب ارثأ
 حوضوو ءالجي انل نابأ لب « اهليلحتو ثداوحلا هذه درس فلؤملا فتكي مو

 لماع لّقألا لماعلا : نايظع نالماع اهعزانشي راتتلاب اهتقالع ىف رصم تناك فيك

 يالسالا نيدلا قاجفمتلا دالبب هعابتأ نم ريثكو ناخ ةكرب قانتعا نع أشن ىند

 لماعلاو « سربيب ىهاظلا نم ناطلسلا اذه ةنبا جاوزب تمت ىتلا ةرهاصملا هتدبأو

 لوغملا ناطلس وك الوه نري تدقع ىلا ةفلاحلا ىلا عجري ىتادع لماع ىناثلا

 . ءادعلا رصم نوبصانب اوناكن يذلا نييبيلصلا ةعامج و سراف ىف

 سهاظلا رصع ىف ةيجراخللا رصم تاقالعب ةماع ةماملإ لامح ذاتسألا ملأ دقو

 تكحتسا فيكو ٠ ةيطنزيبلا ةلودلا روطاربمأ عم ةصاخب و برغلا مأ عم سرييب

 ءايادحلاو لسرلا انادابت فيكو .ةيطنزيبلاو ةيرصملا نيتي روطاربمالا نيب ةدوملا ىرع
 « ةيليشإ ريمأو ( 1 »عمد) ةنوجرأو ةيلقص ىكلمو رصم نيب ىرعلا تقثوت فكو

 نأ فلؤملا تفي ملاك . تافلاحملا هذه ءارو نم ايراجتو ايسايس رصم تدافأ فيكو



 نم ةيوق رصاوأب اهب طبترت ىتلاو امل ةرواحما ممألا نيب رصم ذوفن عسنا فيك انل نيبب
 . زاجم او ةبونلا دالك ديلاقتلاو ةغللاو نيدلا

 ةيرصملا ةراضحلا نع فلؤملا هبتك اب باجتالاو ةطبغلا ديزمب انه هونأل ىنإو
 كشال الام عدت ال ةيلج ةحضاو ةروص انل ىطعأ دقق . سرييب ىهاظلا رصع ىف

 ناهذألا ىلا داعأت ء ةيطاق ةيمالسالا روصعلا ىهزأ نم ناكر صعلا اذه نأ ىف

 ىمايسلا ماظنلا ىفزي زعلا هنباو ىمطافلا هللا نيدل زعملا رصعو نومأملاو ديشرلا رصع

 راهدزا ىفو.ةراجتلاو ةعانصلاو ةعارزلاب ةيانعلا قو «ىب رحلاو ىناضقللاو ىرادالاو

 .٠ ىعاتجالا قرلاو « بدألاو ملعلا ضاير

 سربيب لمع فيكو « رصعلا كلذ ىف كحلا ماظن فلؤملا ثحب دقف ورغالو

 بلغتلا عيطتسب ىوق لكل ةمينغ ناك نأ دعب هترسأ ىف شرعلا ةثأر و رصح ىلع

 فيرطلا نم ناك دقو . ءاسعألا نيب سفانتلاو نحاطتلا ىلا وعدي ناك امم « هيلع

 ىلملا طالبلا ماظنب هبشلا بيرق وه ا طالبلا ماظن نع فلؤملا هبتكام عتملا

 ةالوب ةلودلا نوكش ةرادا ىف نيعتس ناك ناطلساا نأ نيب م « اذه انرصع ىف

 نوئش ىلع فارشالاو ةيكرملا موسرلاو جارحللا عم نوموقي اوناك نيذلا ملاقألا

 . دالبلا

 « سربس رممع ىف ديرربلا ماظن رو رمس نيدلا لامج دمحم ذاتسألا ثحب كلذك

 نابأو « حلاو ربلا قي رطب اهجراخو ةيرصملا دالبلا لخاد لئاسرلا لدابتث تناك ف كو

 نم اريبك اجب هشيم سربيب ىطعأ فيكانل موف ؛ دهعلا كلذ ىف شيملا ةلاح

 « هددعو هدذع ىف دازذ « هشرع اهب دطوي و ماع دمتعي ىلا َةَوَقلا هنأل هتبانع

 هون اك « رم كيلاملا ةلود دسهع ىف ىوق لوطسأل ةاون ناك الوطسأ رصمل غو

 ةعارزلا قي رط نع ةبرصملا ةورثلا ةيمغ ليبس ىف ةقفوم دوهج نم سربيبل ناك امب

 دالبلا لخاد ىف ءادعألا دصل شويحلا ةئبعت ىلع كلذب نيعتسيل ةراجتلاو ةعانصلاو

 . اهجراخو



 نع هبتك ىذلا عتمملا لصفلا كلذ باجالاو ريدقتلا دي زمب فلؤلل رك ذي امتو

 رصع هنأ سانلا نمريثك نظ املاط ىذلا رصعلا كلذ ىف ةيبدألاو ةيملعلا ةايحلا

 ةذف تايصخش انل رهظأ دقف .٠ ظح هيف بدأالل الو ملعلل سيل ٠ نحاطتو بورح

 نب نيدلا يحم : لاثمأ نم « ةماعاا ةفاقثلاو رعشلاو بدألاو معلا ىحاون ىف ةزراب

 نب نيدلا سم خّرؤملا ىضاقلاو « « ةيرهاظلا ةريسلا ” باك فلؤم ىهاظلا دبع

 فلخ ىذلا لصاو نب نيدلا لامحو « *نايعألا تايفو ” باك بحاص ناكلخ

 نيدلا فرش عدبملا ىعاشلاو « “ بويأ ىنب رابخأ ىف بوركلا جرفم ” هبا انل
 صهاظلا هفلخ امع لامح ذاتسألا ملكت كاذك ٠ ةدربلاو ةيزممهلا بحاص ىريصوبلا

 ةسردملاك « همايأ ةليط كراعملاو بورحلاب هلاغشتا مر ةميظع راثآ نم سرييب

 ٠ ىهزألا عماجلا ىلع تاحالصالا نم هلخدأ امو ٠ىرهاظلا عماخلاو «ةيرهاظلا

 دهج نم فلؤألا هلذب ام ىلع فقي بالا اذه ىلع علطملا نأ كش الو

 اهرداصم نم ةيحيراتلا قئاقحل ءاصقتساو قيقد ليلحتو قيمع ثحبو لصاوتم

 نم هظح لاني نأب ةرادحلا لك ريدج انرظن ىف وهو ؛ ةعوبطم وأ تناكةطوطخغ

 «ةسرعلا دالبلا نم اهريغو رسعم ىف نيفقثملاو نيخّرؤملا روهمج ىدل ريدقتلاو ةيانعلا

 ٠ ىتالسالا حعراتلا رخافم نم قحب ربتعي رصع ثم لوانتي هنأ ذإ

 لعجي نأو «ّدحلا اذه دنع هدوهج فقب ال نأ لامح ذاتسألا ىف لمأتل انإو

 كيلاملا مجرات ةيقب نه ضءهغام ثحب ىف اهلصاوي ىرخأ ثوحبل ةيادب اذه هلع

 هم هاطخ دّدسو هقفو» ىلاعت هللاو . رصم ىف

 مسح مهأربأ نسح 969١م ةنسس بام ٠١ « ةزيحمل 0 . , ةنلسس ورام 5١ <« ةرليخحلا



 تارا
 .نياسرملا فرشأ دهم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو نيملاعلا بر هلل دما

 ! نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو

 تاناحتالا نم هريغو هب تلنو «بادآلا ةياك ىلإ هتمّدق ثحب اذهف «دعيو

 ليئض دوهجتك ءاّرقلا ىدي نيب همّدقأ نآلا ىنإو . بادآلا ىف ريتسجاملا ةجرد

 . كيلامنا رصع ىف رصم خيرات ىف ىحاونلا ضعب فشك ىف هب تمهاس

 راتسلا عفرو «ةيمالسالا رصم حيرات ةساردب ىفغش هيف ةباّككلا ىلع لمح دقو

 تنعمأ دقو . ليلحتلاو ثحبلاب بالا ىديأ اطوانقت مل ىتلا ةيخيراتلا قئاقحلا نع

 رصع ثحبل ىردص هللا حرشف « ىتلاسر هيف بتك أ ىذلا عوضوملا ىف الي وط رظنلا
 هيفف . اهرهاظم لجأب رصم ةمظع هيف ىلحتل ىذلا رصعلا هنأل «سربي صهاظلا

 مهدر ىح رصم نعراتتلا ضهان م « مهتاراغ ّدصو نييبيلصلا هجو ىف سربيب فقو

 هنألو ؛ هتادعأ تاراغ نم بوبحا اننطو ظفشل «نيرساخ اوبلقناف مهباقعأ ىلع

 ىلا كيلاملا ةلود ةضهنل ةاون ريتعي رهظمب ةيرصملا ةراضحلا هيف ترهظ ىذلا رصعلا

 ٠ ديعب نم وأ بيرق نم ةثيدحلا انتضهن هيلع تماق

 نسح روتكدلا ذاتسألا ليلا خزؤملا ىداتسأ لضف سنأ ال سنأ نإو

 ىنلظأو هلضفب ىنرمغ ىذلا «بادآلا ةيلكب السإلا جيراتلا ذاتسأ نسح مهاربإ

 اهارب ىذلا لكشلا ىلع ةلاسرلا هذه فيلأتب تمت ىتح «هتاداشرإب ىنّدمأو هتباعرب

 ىلدمأو «هقيسنتو باّككلا سروبت ىف ةميق ةدعاسم ىندعاس دقف .٠ هيلع ءاّرقلا



 ناهحا كتف 1

 ذإ «املإ لصأ نأ "ىلع ريسعلا نم ناك دقو ءاذه ىثحي ىف تامولعملا نم ريثكب

 عجارملا نم ريثك ىلإ يدشرأ ام ءاب روأ بتاكمب ةطوطخم عجارم نم ىل اهاقتسا

 عيجشنلا بورض نم اريثك ىل لذب و «عوضوملا اذهب ةقالع هل امم ةعوبطملاو ةطوطخلا

 بعاتملا هيف ىتالآ تنك ىذلا تقولا ىف امس الو«ةلاسرلا كلت دادعإب ىمايق لالخ

 . ةفلتخما بتكلا نوطب ىف ةروثنملا تامولعملا عم ىف

 اخ فاؤملا اذه مامتاب تنق (ىل هعيجشتو هتبانع نم هتلنام الول هنأ ركنأ الو

 ثوحب مايقلا ةميزع ىدنع تدّتجت ةرقلا هذه نم هتنام لضفب ىننأ ىف كشأ ال

 . رصم ىف كيلامملا ةلود خيرات اهب ممتأ ىرخأ

 : ءالجألا نيخرؤملا تارضح ىنانث ىطاعو ىوكش صلاخ ىدسأل ىنإو

 « "ىدابعلا ديملا دبع ذاتسألاو « بادآلا ةيلك ل كو لاب غ قيفش دهم ذاتسألا

 نم ىل هومّدقام ىلعو ةياعرو عيجشت نم ىنواوأ ام ىلع هداي ز ىفطصم دهم روتكدلاو

 . ةديدس ةهجو ىتلاسر هيجوت ىف ريبكر ثأ ال ناك ةميق تاداشرإ

 مسق جير ريدي نابلس دمحم خيشلا ذاتسألا ةرضحل كشلا لزحأ مدقأ كلذك

 «باقكلا ةءارقب هلضفتل نيدلا لوصأ ةيلكب سردملاو فيرشلا سهزألاب صصختلا
 ظحالم ىدنفأ مدن دم ةرضح الذب ىتلا ةيانعلا هذه اركاش هونأ نأ ىتوفي ال اك

 . هقيسنتو بالا اذه عبط ىف ةيرصملا بتكلا راد ةعبطم

 ان انتمأ عقنو اندالب ريخ هيف ام ىلإ اعيمج انقفوي نأ لأسأ هللاو

 ؟ماها/ دنس لزألا ميرور
 ص ار رس ميمي ول ريك 0 ا 1 َّق صال 3 ١ لام 0 َ ولا



 باتكحلا تايبوتحم

 53 باّكلا ريدصت

 : رصم ىف كلاهما روهظ (1)
 ةينولوطلا نيتلودلا دهع ىف كيلاملا  ةيسسابعلا ةلودلا ىف ةيبنجألا رصانعلا

 ةلودلا داّيعا - ابثيج ىف كارتألا مدختس ةيمطافلا ةلودلا لس ةيديشخألاو

 ٠ كيلاملا ءارش نم بويأ محلاصلا كلملا راككتسا س كارتألا ىلع ةيبويألا

 ا بويأ حاصلا كلملاب هلاصتا لبق سريس 0

 م اهيف عيب ىلا ةهمللاو هتدالو حي رات ىف نيخّرؤملا تاياور براضت - سربيب لصأ

 . بويأ ملاصلا كلملا ةزوح ىف هلوخد

 ىلع رصتنا نأ ىلا بويأ حلالا كلملاب هلاصتا ذنم سربيب (")

 ىلا هلاقو كنم رصم ةلاح - اصلا كللا ةافو  ةلمحا هذه ّدص ىف سربيب هي ماق

 ةمعقوم سس رصم ىلإ هاساروت مودق 000 ةروصنملا ةعقوم 522 ابلإ هاسناروت مودق

 ءوسلا ةيرحبلا كيلاملا رامضإ س بصانملا ىف هيبأ كيلام لحم هكيلام هاشناروت

 . هاشناروت لتق  هاشناروتل

 اهتطلس سربيب ةيلوت ليبق رصم ةلاح  ىناثلا بابلا
 : كيلاملا ىلإ ةطلسلا لاقتنا )١(

 ب مكحلا اهنارّتعا  اهتعاط نع ةي روس لهأ جورخ سس رصم ةنطاس ّردلا ةرجش ةيلوت
 -فنويألا تيبلا ءارسعأ دحأ بيصنتا برصم ةنطلس ركسعلا كباتأ كيبأزعملا ةيلوت
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 ب اركحلا تاب وت«

 دس همازهملاو الإ همودق - رصم ىلع ءاليئسالا ىف قشمد بح اص رصانلا كلملا ةبغر

 ةروثدألإ ب مذوفت دايدزا لس رصع نع رصانلا شويج كص ىف كلاما لضف

 كيلاملا ءامعز و سرب بوره س ىاطقأ هسفاتم نم صاختي كبيأ زعملا س برعلا
 نيب حلصلا 4قع س رصم ةيراحت رصانلا كلا مهنا سغإ ب ةياشلا دالسإلا ىلإ

 نوئس< ةنرحبلا كيلاملا ب ىلع هنبا ةيلوت س كيأ زعملا لايتغا س رصانلاو زعملا

 راصتنا  ةيطاصلا دنع مهن زهورصم ىلا مهمودق  رصم ىلع ءاليتسالا ثيغلل

 مهاهذو روطلا مهترداغم س روطلا ىلا ةيرحبلا كلاما ليحر  ثيغملا ىلع زطق
 ٠ رصم ةنطاس زطق ةيلوت رصانلا كلملا ىلا سربيب مودق - كركلاب ثيغملا كنملا ىلا

 : ةيرصم ا ةسايسلا حرسم ىلع سربيب روهظ
 بس رصم ىلا همودق - رصع زطق رفظملا كلا هلسا ره  ةزغ ىلا سرس رسم

 سراتتلا تاراذ ّدصل زطق دادعتسا - رصمل وك الوه ديدهن -- بويلق ةيالو هعاطقا

 عمط  تولاج نيع دنع راتتلا ةمي له ىف سربيب لضف - ماشلا دالب ىلا هياهذ
 زطق ىلع سرييب دّمحس - باح ٌةبالو ىف سريب ٠ رطق لتقم

 ةوفدملا سهاظلا ةنطاس د ثلأتلا بابلا

 : اهب هتطلس ديطوتو رصم ةنطلس سرب ءالتعا

 ٠ ةيعرلا ىضر هبالجتسا - رصهالظلا كلملاب هبيقلت -- رصم ةنطلس سري ةيلوت

 )١ ( ةيلخادلا تاروقلا :

 ىلربلا نيدلأ سم جورخ ل قشمد ىلع اناطلس هسقتنب ىدان ىلخلا رجتس

 ىلع هموجم سب هيلا مايضقالا ىلع ماشلا ءارمأ هضي رحم سس سوببب ةعاط نع

 هتالعا ل ىلريلا بره ب بلح ىلع سرييب شويج ءاليتسا بلح

 سر صم ىلع ءاليتسالا لبع راتتلا عم ثيفملا كلملا قافتا  ىهاظلا كلل ءالولا

 ثيغملا كلملا لاقتع ٠

 : ةيسابعلا ةفالخلا ءاحإ 06"

 رصم ىلا مودقلا دمحأ مامالل هتوعد - رصمب ةقالخلا ءايحإ ىف سربيب ٌةبغر

 ةفيلطلا زيهجت س ةنطلسلا ضب وفن - ةقالخلاب ىسابعلا دمحأ مامالا هتعيابم

 سابعلا لأ مامالل سرييب ةعيابم س هتافوو ثيه دنع همازهبا س دادغب ىلا

 م هللا نعأب م احلا ةفيلخلا ذوفن هفاعضإ -- ةفالخلاب دمحأ

 ءعا/
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 بابكلا تاب وتحم

 : ةيجراخلا سربيب ةسايس (؟)
  ) 1١نييبيلصلا ءازإ سرببب فقوم :

(4) 

 تارامالل هتأوانم - ةيمالسالا ةءروطاربمالا ءايحإ ىف سرب ةبغر

 ل دوسهعلا نييبيلصلا ضقن س هب ةطيملا لودلا هتفلا#  ةينيتاللا

 س ءاكع ىلع موجطلا سرييب ةلواحم - دقص - قوسرأ - ةب راسيق

  افاي ىلع هموجم دارك ألا نصح راتبسالاو ثو ريب ةريهأل سربرب ند اهم

 ءاكعو سلبارط ةرامإ ةيغر ةيك اطنأ حف - نونرأ فيقشلا ىلع هؤاليتسا

 ىلع هزئاليتسا س دارك ألا نصح ىلع سرييب ءاليتسا س سرييب ةعداوم ىف

 عم حلصلا هدسقع  سلبارط ةمجاهم ىف سرييب عورش  ءاكع نصح
 ءاكع عم حلصلا تابلط هتيبلت  نيرقلا نصمل سرييب ةمجاهم - سليارط
 ٠ نييبيلصلا ةم رزه بابسأ - روصو

 5 سريق ةريزح وزدغ

 مطحم ل اهب راح سريري لوطسأ ريسم سل سريقل سريري وع بايسأ

 - نيدلسملا ىلع سربق لهأ ضاضقنا - لوطسألا

 : ماشلا داليب ةييعامسالا ةفئاط ذوفن لع سرب ءاضق

 . ةيايعامسالا

 5 لوغلاب سرييب ةقالع

 : سراف لوغم ) ( ١

 وك الوه ةافو  ةريبلا ىلع راتتلا ةراغإ  نييبيلصلا عم راتتلا فلاحت

 دالب ىلع ةراغالا ىلع نييبيلصلا عم راتتلا قافتا  اقابأ هنيا ةيلوتو

 ىلع موجهلا راتتلا ةدواعم س بات نيع ىلع راتتلا ةراغإ  ماشثلا

 قافتا راتتلا ىلع هراصتنا  تارفلا ىلا سرييب ريسم س ةريلا
 ةقحالسلا دالب ىلا مودسقلا ىلع سرييب صهاظلا كلملا عم ءاناوربلا

 س مورلا ةقجالسلا دالب ىلع ءاليئسالا ف سرب عورش - مورلا

 هب راسيق نيطالس شع بع سرب سولج - مورلاو راتبا ةمزه

 ٠ راتتا ةب راكم نع صربيب دعاقت بايسأ كك ةاناوربلا لتقم

 ق2
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 باتبكحلا تايوخم ١

 ةافو - سرييب و ةكرب نيب لسرلا لدابت ب ىالسالا نيدلا

 . وك الوه تيبب ةأوانم ىلع

 : ةينيمرأ,ب سرييب ةقالع (ه)
 - نوفيل رسأ - سيس ىلإ سربيب شيج ريسم - باق نيع ىلإ موئيه مودق

 ىلا نوفيل ةدوع - رقفشألا رقنس حارس قالطا -- حلصلا بلطي موتيه

 ٠ دوهعلا مهضقتل نمرألا ةب راح دواعي سربيب  هدلاو

 : ايروأ كولم سربيب ةقالع ل

 درفتم ف ايادهلاو لسرلا لدا ةينيطنطسقلا روطاربما عم سربيم فلات

 بحاص لراش نيبو هندي ةقادصلا ىرع قيوت ل ايناكسو ةيلقص كلم

 ٠ ةيليشأ ريمأو سربب نيبايادها لدابت وهنأ

 : ةبونلا دالب ىف سرين ذوفن عاسنا (2(

 ىلع هدنكشل سريسيب ةدعاسم - سري ةيزملا عفد نع ةيونلا دالب عاننما

 ٠ سرييبل هدنكشت ادهعت - دوأد ةعره -دواد هيخأ نبا نم هكلم دادرتسا

 ٠ سرسو ةشيحلا ىشاجن نيب تالسارملا لدايت (ط)

 سرع صهاظلا رصع قٌقرصم ةراضح تع عيارلا بابل

 : ىرادالاو ىسايسلا ماظنلا ) ( ١

 ةئأار و رصح ل سري رضع ىف محلا ماظن  ةيلخادلا رسم نوئشب صربيب ماّيها

 ةثارو ماظنل كيلاملا ةيهارك  ةنطلسلا دهع ديعسلا كلملا ةيلوت  هترسأ ىف شرعلا

 تيب نم ةطلسلا لاقتنا  شرعلا نع ديعسلا كلا لوزن ىف كلذ رثأ - شرعلا

 نوئش ةرادإ ىف هل ريّرقملا ءارعألاب سرب ةناعتسا -- نورالق تيب ىلا ضر

 ل ةصاخلا ىظان ل ةلودلا ىظان ل ريزولا - ناطلسلا بئاث - ةلودلا

 5-5 ميلاقألا ةالو - رادناج ريمألا  راداودلا  راداتسالا - بجاحلا

 ٠ ديربلا ل ءاشنالا ناويد - سسعلا بحاص

 ل
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 باتكحلا تايوخم

 : ءاضغقلا (؟(

 ةعب رأ صريبب نييعت  ىعألا تن نب نيدلا جاتل رصم ءاضق ضي وفت  لدعلا راد
 . ةعبرألا بهاذملا نولثم ةاضق

 : ةيرحبلاو شيلا (*)

 راكتسا  اهتراعب سربيب ماههاو ةضورلا ةريزب  ملاصلا كلملا دهع ىف شيملا

  دنحلا تاقبط  ةب ركسع ةيذيد ةيب رث مهني رتب هتيانع # كيلامملا ءارش نم صربيب
 رصم مّدقَت - نفسلا ةعانص رود ءاشناب سريبب ماهها  مهتايترم - هئايزأ

 ٠ ةيرحبلاو ةيب رخلا ةعانصلا نآديم ىف

 : ةيداملا ةراضحلا (:)

 س رصم تالوصحم دايدزا - ناجلخلا ريهطتو عرتلا رفح  ةعارزلاب سربيب ةناتع

 ا ةيبرحلا تالآلا  ةعانصلا 1ع ةيقرت س نيتاسبلا سرغب سرب ةيانع

 عانصلا ةراهم  ركسلا ةعانص - طسبلاو شرفلا نام اخ ف وصلا تاجوسنملا

 دايدؤا  ةبراجتلا تادهاعملا دقع س سري رصع ىف ةراجتلا مّدقت  نييرصملا

 ٠ ةيلاملاةلودلادراوم - ةرهاقلاقاوسأ  ةيلخا دل ةراجتلا  ةيحير اح ارصم ةراجت

 : سربييب تاعشنم ) 0 (

 يطانق - ىهزألا عماقبا حالصإ - ىرهالقلا عماخبا  ةيرهاظلا ةسردملا
 مرحخلا حالصإ س ةيرهاظلا ةيرق  ديشرو ةيردنكسالا قرانم حالصإ  عابسلا

 ٠ سري رصع ىف ةرايعلا نف - ىوبتلا

 : ةيدألاو ةيملعلا ةايحلا ) 5 /

 نيدلا ىبحم) ٠ سربيب رصع ىف ءابدألاو ءاهلعلا  ةيمالسالا مولعلا رشنب سرييب ةءانع
 ب رظنلا  ىتفلا رثثلا (  لصاو نيا  ناكلخ نبا - ىهاظلا دبع نبا

 ش ٠ سربيب رصع ىف ءارعشلا

 : ةيعاتجالا ةلاحلا (ا7

 رص راتتلا ةيلاج نيب رصملا ءازإ كيلاملا فقوم لس رصمب ناكسلا رصانع

 . ةليضفلا رشن ىلع سربيب صرح  ةميرفلا

 سربيب ىف لوقلا ةمهاخ
 ب هاش ل ناهألا ةبح هباستكا - رصم نأش ءالعإ ىف سريسيب حاج

 - هتافو - سريب ىلع نوخّرؤملا هذخأي ام س هيعش نع ةايحلا ءابعأ هفيفخحت  هلدع

 باتحلا رداصم
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 بابكالا رداصم ف ثحح

 اوشاع اهيفلؤم نأب اذه ىاك ىف اهيلع تدمتعا ىتلا ةطوطخلا عجارملا زانمت

 لامعألا ضعب ىلوت مهضعب نأ مهسفن سربيب دهع مهضعب كردأو كيلاملا رصع ىف

 اهئاف كلذلو كيلالا نيطالس نم هفلخ نم دهع ىفو هدهع ىقرصم ىف ةيرادإلا

 . سربيب ىهاظلا رصع ةسارد ىف ةيخيرات ةيمهأ تاذ ةيحانلا هذه نم دعت

 لصاو نب نيدلا لامج : ىهاظلا كلملا مايأ ىف اوشاع نيذلا نيخّرؤملا نمو
 «بويأ ىب رابخأ ىف بوركلا جّرفم” باك فلؤم (م )١80 ه +497 ةنس ىفوتملا

 ردصو ةيب وبألا ةلودلا ميرات ةساردف هيلع دمتعي و ةيكلملا بتكلارادب طوطخم وهو

 ىلوألا سرييب ةايح ليصافت ءاصقتسا ىف هيلع تدمتعا دقو . رصم كيلامغا ةلود

 ةيحاتلا هذه نم وهف . رصم ةنطلس هتيلوت رثأ لع باعصلا نم ههجو ىف ماق امو

 جرخ ىذلا كركلا بحاص ثيغملا كلملاب سربيب ردغ هلجأ نم ىذلا بيسلا مضوي

 تانولسم ارا مضترلا اذه نه و نمر ةبطواس نورا لع لتتم ةفاط نع

 اذهب ءاج امم ذخؤي و ٠ ةيلقص ةرب زجم سربيب ةقالعب صتخي اهف ةيخيراتلا اهتميق امل

 الوسر ه 51 ةنس ةيلقص ةريزج ىلا بهذ هفلؤم نأ ةلأسملا هذه ددصب عجرملا

 ةنسلا هذه ذنم ةباككلا نع عطقتا هنأو اهكلم ىلل ةيده لحي ىهاظلا كلملا لبق نم
 خيراتلا همسارحنآ باك نع اصخلم ه ٠+ ةنس ىلا هتباك بتاكلا هذيملت لصاوو
 . هفلؤم مسأ فرعبال

 جيرات ىف ةركفلا ةديز” باك بحاص هاب ةنس قوتملا راداودلا سربيب اهأ

 ةيرادإلا بصانملا ضعب للوت دقف ةيرصملا ةعمالبا ةبتكمب طوطخم وهو “ ةرجهلا
 هلزع مث كولا ةيالو نووالق هدلق . دمحم رصانلا هنباو نووالق ناطلسلا دهع ىف



 هرصع قر صم ةراضحو سري ىهاظلا 1

 رصم ةنطلس نووالق نب دمج صانلا ناطلسلا ىلوت امدتعو . ليلخ فرشألا هبا

 ذخأو راداودلاب تقولا كلذ ذنم بقلو ءاشنالا ناويدل اسيئر هنيع ه بوم ةنس

 اذه نأ ىرن كلذ نمو ٠ هالو ةتس ناطلسلل ايئان نيع ىتح ةلودلا بصانم ىف قري

 ةماملاعجارملا نم ربتعي هباككف ٠ رصعلا كلذ فرصم ىف هدهاش امعبتكي ناك فلؤملا

 نيطالسلا نم هفلخ نم دهعو سرين ىهاظلا دهع ىف ىسايسلا معراتلا ةسارد ىف

 ةسارد ىف عجرملا اذه ىلع تدمتعا دقو ٠ نووالق نب دمه رصانلا دهع لئاوأ ىلإ

 صهاظلا كلملا عاطتسا فيكو سراف لوغمب هتقالعو نييبيلصلا ءازإ سرب فقوم

 ايسآ ةقجالس مهيلإ مضنا نأ دعب ةميزملا مهب عقويو لوغملا ذوفن ىلع ىضقي نأ

 ٠ ه 5ا/ه ةنس ىرغصلا

 باك بحاص ه 70+ ةنس ىفوتملا ىنينويلا نيدلا بطق خيشلا كلذ دعب ىبأي

 لج عاض دقو ةيكلملا بتكلارادب طوطخم عجرملا اذهو نامزلا ةآرسع ىلع ليلا“

 ىذلاوهريخألا ءزحلا اذهو .رشععباسلاو ريشعس ماما ناءزحلاالإهنم قبب ملو. هئازحأ

 ىابتياق عمااجب انوفدم ةيبرعلا راثثلا راد لاجر هيلع رثع دقو. ىباك ىف هيلع تدمتعا

 قيزمتو هقاروأ ضعب عايض ىف ببسلا وه اذه ناكامبرو . م 1841 ةنس كلذو

 ىنإف باتكلا اذه ةءارق ىف ابتيقال ىتلا ةبوعصلا نم غلا ىلعو . رحنآلا ضعبلا
 انّدمأ دقف . سربيب ةأشنب قلعتي ايف ةصاخو ةدئافلا ضعب هنم ديفتسأ نأ تعطتسا

 لك هرك ذ ام فلاخت ىهو ىباك ىف اهيلإ ترشأ ددصلا اذه ىف ةياورب بالا اذه

 اهيابسأو سربيب ةافو ىف لوقلا ضافأ اه سربيب ةأشن نع ىزيرقملاو لصاو نءا نم

 . هرك ذ تدلخ ىتلا ةليلحلا لامعألا نم هب ماق امو

 نونف ىف برألا ةيابن ” بات اضيأ اهيلع تدمتعا ىتلا ةماهلا عجارملا نمو
 (م )0"١٠ ها/م» ةنس ىفوتملا ىري ونلا باهولا دبع نب دمحأ نيدلا باهشل «بدألا

 ٠ ةاودلا بحاص هانعم نأكف ةاودلا نم ذوخأم ظفالا اذهو ٠ بتاكلا وه : راداودلا 0(



 7 باككلا رداصم ىف ثحب

 متي مل ىذلاو ةيكلملا بتكلا رادب ظوفحملا طوطخلا اذه نم نورشعلاو نماثلا ءزماف

 هبورجب قلعتي ايف ةصاخو ةيجراها سربس ةسايس نع ةماه تامولعمب اند دعب هعبط

 تدمتعا دقو . ماشلا دالبس ةيليعامسإلا ةفئاط ءازإ هفقومو لوغملاو نييبيلصلا عم

 سرب ةقالعو رصمم ةيسابعلا ةفالخلا ءايحإ عوضوم ثحب ىف طوطخملا اذه لع

 . رصمب ءاضقلا ماظن ىلع تاليدعتلا نم سرييب هلخدأ امو لوغملاو نييبلصلا

 نع رصإلا عفر ” باك اضيأ ابيلع تدمتعا ىتلا ةيطخلا بتكلا نيب نمو
 طوطخم وهو (م )١49 ه مه ةنس ىفوتملا ىنالقدعلا رجح نبال “ر صم ةاضق

 ماظن وهو ىناّك عيضاوم دحأ ةسااعم ىلع ئاعأ دقو .٠ ةيكلملا بتكلا رادب
 ٠ سرس رصع ىف ءاضقلا

 دقع وهو ةيجراللا سريِس ةسايس ثحب ىف هيلع تدمتعا رخخأ مج كانهو

 ءزملاف . ه مهو ةنس ىفوتملا ىنيعلا دو# نيدلا ردبل نامزلا لهأ معرات ىف ناملبا

 تامولعملا نم ريثكب انّدِع ةكلملا بتكلا رادب ظوفحملا طوطخما اذه نم نورشعلا

 وه امبو . سربق ةريزحلا سربيب وزمغ بابسأو لوغملاو نييبيلصلاب سربيب ةقالع نع
 بحاصر اداودلا سربيب نع لقنب ام اريثك بالا اذه فلؤم نأ ةظحالملاب ريدج

 . “ ةرجهللا رات ىف ةركفلا ةديز ” باح

 نساحما ىبأل «ةرهازلا موجنلا” باك نم ثلاثلا ءزملا ىلع تدمتعا كلذك

 ٠ ةكلملا بتكلارادب طوطخم وهو (م ١غ غ) ه ملا6 ةنس ىنوتملا ىدرب ىرغت نبا

 . ةيبويألا ةلودلا رصعرخاوأ ىلا هنم تبتناو هرشن ىف بتكلا راد تذخأ دقو

 لبق اه سم ىتلا راودألاو ىلوألا سرييب ةأّش' نع تامولعملا نم ريثكب ىندمأ دقو

 مامت هبشت سربيب ةأشأ نع ةياور انل ىوري وهو ٠ حلاصلا كلملا ةزوح ىف هلوخد

 ةضيفتسم تامولعم باكا اذه اندم كلذك . هتأشن نع ىنينويلا هك ذ ام هبشلا

 نييبيلصلل هب راحو ىسابعلا ةفيلخل هتعيابمو رصم ةنطاس سرييب ءالتعا ةيفيك نع
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 ىرصملا ءاضقلا ماظن ىلع ليدعتلا نم سربيب هلخدأ امو هتائثنم نعو لوغملاو

 فلؤم لقني ام اريثكو . ةيجراخلاو ةيلخادلا لامعألا نم هب ماق امم كلذ ىلا امو
 « كولملا لود ةفرعمل كولسلا ” باك رع اهتيرب تارابع باكلا اذه
 : يريرقملا ندلا قت

 رصع ىف ةيدألا ةايحلا ةسارد ىف ةصاخ ةيمهأ هل رخآ باك اضيأ كانهو

 ها/<4 ةنس ىقوتملا ىبتكلا رك اش نيال ”خيراوتلا نويع” باكو هو سربيب ىهاظلا
 عجرملا اذه نم نورشعلاو ىداحلا ءزملاف . ةيكلملا بتكلا رادب طوطخلا (مو"+)

 اوشاع نيذلا ءارعشلا نم اريثكانل ركذيو ةايحلا هذه نع تامولعملا نم ريثكي اندم

 ريثكلا ىوحي عجرملا اذه نأ نم غرلا ىلعو . رعشلا نم هوضرق امو رصعلا كلذ ىف

 عايضل اهتئارق ىراقلا لع بعصي هنأ الإ سريبب رصع ىف تمظن ىتلا راعشألا نم

 نع ةيفاو تامولعمب انّدمم باّكلا اذه ناف كلذ نع الضفو « اهتامك نم ريثك

 سرب ذوفن دايدزا نعو سراف لوغمو نييديلصلاو سريس نيب تعقو ىتلا بورما

 ٠ ةيوناا دالب ىف
 هيورحو هتاحالصاو شربيب تافص نع مالكلا تلوانت ىلا رداصملا نمو

 هفلؤمل “ ةيرهاظلا ةريسلا نم ةعرتنملا ةيرسلا بقانملا” باك لوغملاو نييبيلصلا مم

 نب هللا دبع لضفلا وبأ اهمظن ةهيصق رصتخم وهو . سابع نب ىلع نب ىعفاش
 اهرصتخي نأ هنم بلط دق ىهاظلا ديع نبا ناكو . سريسب ىهاظلا حدم ىف مهاظلا دبع

 لضفلا وبأ نيدلا بح غيلبلا هرس بتاك اكو ” سابع نبا لوقي كلذ ىفو ٠ اهرثنيو
 لتر هريس مظنب همايأ حتتفا دق ىهاظلا دبع نيدلا ديشر مالسالا خبش نب هللا دبع

 فياعص ىف ىه ىتلا ( لصألا ىف اذك ) هعياقو خيرأو ةروص ةروص هنساحم روس اهنم

 ىنأو باطخ عتمأب بطخو باطأو لاطأف ةروطسم هتانسح ( لصألا ىف اذك )
 نأو نيمسلاو ثلا اهنم تبثي نأ لاما ىضتقا نكل ... اموي اهوي همايأ عومج ىلع

 )١( ةقرو ةءرهاظلا ةريسلا نم ةعزتنملا ةيرسلا بقانملا 4 ٠1
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 هللا همحر ناكو. نيم ال قداص هيف ناك نإ و ءارطأ نه هناطلس عمس هب هفاشام روكي

 ىثتنو هبقل تابثاؤ هعم ابذأت عقي ملو هتايح ىف قفتي ملف اهراصتخا ىف ىعم ثدحن دق

 ةحاصفلا هايم ةب وذعو ةغالبلا نيع وه ىذلا زاجيإلا ىف ةبغر اهترصتخا دقو . هتايثإ
 . ”قيفوتلا هللاب و اهتعجارم قورتو اهتعلاطم ذلتل مّدقملا مهألا اهنم ترك ذو ةغاسملا

 صاظلا كلملا ةسايس ءاصقتسا ىف اهبلع تدمتعا ةعوبطم ى رحخخأ ع جا سم كانهو

 لضفمل “ديمعلا نبا معرات دعب ايف ديدسلا جينلا باك ” : اهمهأ نمو . ةيجراخلا

 هناك نه ىبتنا هنأ هنع هفرعن اه لكو هتافو ةنس فرعت ال ىذلا لئاضفلا ىبأ نبا

 رصع ىفرصم ىف شاع هفلؤم نأ ىف باّمكلا اذه ةيمهأ رصحنتو . هابسم ةنس

 ةماحلا عجارملا نم ريثك ىلع دمتعاو (ه ١*7  دوم) نووالق نب دمح رصانلا

 «ةيرهاظلا ةريسلا” با اهنم ركذلاب صخن .نآلا ىلا ةطوطخم لازتال ىتلا ةرصاعملا

 راداودلا سريبيل “ ةرجحلا حيرات ىف ةركفلا ةديز ”و ىهاظلا دبع نب نيدلا يحن

 .نرب لضفم نأ نم مغرلا ىلعو ٠ ىريونلل “ بدألا نونف ىف برألا ةياهن ”و

 نوخزرؤملا اهيلع راس ىتلا ةطختا هفيلأت ىف عبتا هناف بهذملا ىحيسم ناك لئاضفلا ىبأ

 اذه ىندمأ دقو . ةيرجحلا نينسلاب ثداوحلا خّرأو ةلمسبلاب هاك أدبف نيماسملا نم

 ىلا تالسارملا نعو ةبونلا دالبب سربيب ذوفن عاستا نع ةيحيرات قئاقحب باتكلا

 نع ةماملا تامولعملا نم ريثك كلذ قوف هبو ةشبحلا ىشاجن نيبو هنيب تلدوبت
 . لوغملاو نييييلصلا ءازإ سربيب ةسايس

 ىزيرقملا نيدلا قتل «كولملا لود ةفرعمل كولسلا” باك ىلع تدمتعا كلذك

 شيع سرب ءالتعا ليبق رصم ةلاح ثحب دنع (م 5١غ١) ه معه ةنس ىقوتملا
 نييقرشلا كولملاب هتقالعو «لوغملاو نييبيلصلا عم ةيجراخللا هتسايسو ءاهب ةنطلسلا

 هذه لك ىف ىزيرقملاو ٠ تاحالصالا نم هب ماق امو « هل نيرصاعملا نييبرغلاو
 اريثك لقني هنأ هيلع ظحالي امتو . ةميقلا تامولعملا نم ريثكب انّدي تاعوضوملا

 . كيلافااو نييب ويألا نع همالكب قلعتي امف ىريونلا نع
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 ىبأل “رشبلا رابخأ قرصتخملا ” ٍباّك وهو هيلع تدمتعا زرحخآ باك كانهو

 ءارسألا نع ةماه تامولعم ىنّدمأ دقو ٠ ( ما )»م١ ) هابم» ةنس ىفوتملا ادفلا

 ثحب ىلع فناعأ م ء«رصم شرع هئالتعارثأ ىلع سرب ةعاط نع اوجرحت نيذلا

 نم بتكلا نم انرك ذ ام ريغل ام فاخ ريغو اذه . رصمب ةيسابعلا ةفالحلا ءايحإ ةلأسم

 نودلخ نبال “ريخلاو ادتبملا ناويدو ربعلا ” باك لثم ثحبلا اذهل ةدئافلا ليل

 ه 11١ ةنس ىفوتملا ىطويسلا ءافلخلا راتو . ( م ٠5١ه ) ه م.م ةنس ىفوتملا

 ه و. ةنس ىفوتملا سايإ نبال ”روهدلا عئاقو ىف روهزلا عئادب ”و . (موه.ه)

 ٠ (ماو9)
 باَك سربيب رصع ىف ةيلاملاو ةيرادالا مظنلا ثحبف اهعتمأو رداصملا مهأ نمو

 باك كاذكو « ىدنشقلقلا دمحأ سايعلا ىبأل “ اشنالا ةعانص ىف ىثعألا حبص”

 رابخأ ىف ةرضاحملا نسح” و « ىزي رقلل «راثآلاو ططخلاا اى ذ ىف رابتعالاو ظعاوملا ”

 ناويد نع تامولعملا نءريثكب لوألا رفسلا انّدميف ٠ ىطويسلل " ةرهاقلاو رصم

 اذهب فيرعتلا ىف هباك نم ىناثلاو لوألا نيءزملا ىدنشقلقلا درفأ دقو .٠ ءاشنالا

 فئاظولا نع ةماه تامولعمب انّدمب م « هنمز ىلإ مالسإلاف هتأشن ثحب ىفو ناويدلا

 ماظن نعو شيحلا اهنم نوكتي ناك ىلا تاقبطلا نعو رصعلا كلذ ىف نيفظوملاو

 ططخلاا باك امأ . لالجو ةهبأ نم كيلامملا نيطالس طاحأ امو ءاضقلاو ديربلا

 ىلا ةيراجتلا قاوسألاو سربس تائشنم فصو ىف هيلع تدمتعا دقف ىزيرقلل

 ةءاسللا فئاظولاو هرمهع ىف ىرادإلا ماظنلا ثحب ىلع ىندعاس اكهرصع ىف تناك

 رصعلا كلذ ىف نيفظوملا نع تامولعملا ضعبب ىطويسلا اند كلذك . اهأشنأ ىتلا

 هفلخ نمو سربيب رصع ىف رصم ءاضق اولوت نيذلا ةاضقلا نعو مهنم لك ةمهمو

 . كيلام لا نيطالس نم

 ةريسلاب فرعي و ةصاخلا ضعب و ةماعلا هتءارق ىلع تفاهتت باك كانهو

 اذه ةريس ىف ءانغ اذ ائيش ىوحي هنأ نظأ تنكو .٠ اءزج نيثالث ىف عقيو ةيرهاظلا



 ؟ باّحكلا رداصم ىف ثحب

 ةهّوشملا رابخألاو تافارحلاا نم ةفئاط ىو وه اذاف هتحفصت ىنكلو مظعلا لطبلا

 عجارملاب تيفتكو اهتلمهأ كلذل ءثيدحلا ثمحابلا اهيلع دمتعي نأ حصي ال ىتلا

 . اهب قوثوملا

 : باك اهبلع تدمتعا ىتلا ةيجنرفالا رداصملا نمو

 تزع 1١زالتدس المتر “طع ![هصعأملعم هع ةاحجع طوصمماوب 0 !!عوجردأ"'

 ةبغر نعو .لوغملاو نيسيلصلا ءازإ سرس ةسايس نع تامولعملا ضعب ىنّدمأ دقو

 ٠ ثداوحلا نم كلذ ىلع بترت امو هترسأ ىف شرعلا ةثارو رصح ىف سريبب

 نييبيلصلا ءازإ سرببب فقوم ثحب ىف املع تدمتعا ىرحتأ بتك كانهو

 ورام : باكو 5ةمععصفموب “طع تحتقجل عم ص طع 15م6" باك : ىه و

 كتمعر “طم [ستعطخم 8[هعدتغمل1 عك ص ندع : باكو “1ع سمو لمم”

 لامعألا نم سرييب هب ماق ايف لوقلا لصفت مل بتكلا هذهو ٠ 11ه]ر: ةصصق”

 ٠ نييديلصلا ذوفن ىلع ءاضقلل ماشلا دالبب ةليلخلا

 سول ةلمح نع ليئاوج تارك ذمل ةيزيلجنالا ةمحرتلا لع تدمتعا كلذك

 «31كصماسس هل ةطع كتتقدلمع”* طرح 1؟!!ءطقسامددتم هت : رصم لع عسأتلا

 طدوجتوو هيتك امعو لمزوعتلاعب ”ةصقاقتعل و ةزرع !ةساع آو

 ؛“«1دعممتمد هأ [رعوصأ زد 2. 1949 طوع آنمدتق 12غ هغ 1*دصعع” : هنأك ى

 « لل لذماموت هأآ 18عومغ زم طع : هباك ىف ةزوماعر آمصع-2ههاأعو

 رصممىلا مدق ليةاوج نأ نم مغرلا ىلعو ٠ اضيأ ةلملا هذه نع 1110016 قيوم”.

 اندم مل هنإف نيبيلصلاو نيبرمعملا نيب تعقو ىَبلا كراعملا دهاشو عسماتلا سي ول عم

 (طهساعم) زقيد كلذكو ةلملا هذه ّدص ىف سريس بيصن نع ءانغ تاذ تامولعم

 اذه ىف ةماه تامولعم انّدِم ال هتارك ذم ىف ليقاوج هبتك ام ىلع دمتعا ىذلا

 كيلامما ةقرفو سريب لضف انل ضو دقف (ةهصاعرت آ.دصع-طوواو) امأ .٠ عوضوملا
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 ابروأ كول سربس ةقالع نع ملكت م ءرصم نع عساتلا سيول ةلم ّدص ىف
 ٠ ةيراجتلا تادهاعملاو تافلاهلا نم مهعم هذقع امو

 باك لوغملاب سربس ةقالع ةسارد ىف اهلع تدمتعا ىبلا بتكلا نمو

 نم ريثكب اندم عجرملا اذهف « ظءوححمم, “1اس 11مم هل وتم"

 ىلع ءاضقلا نم كلذ ىلع بترت امو وك الوه دي ىلع دادغب طوقس نع تامولعملا

 ةيلوغملا وك الوه دنج ّدص ىف سربيب هب ماق ىذلا رودلا نعو .ةيسابعلا ةفالخلا

 مضوي م ءرصم ةنطلس هثالتعا لبق (م .١١5 ح ه +ه8) تولاج نيع ةعقوم ىف
 مهيلع هبلغت نم ناك امو ءادعلا نم سراف لوغمو سربيب نيب ناك ام اضيأ انل

 * م 1519/7 ةئس ةيراسق ةعقوم ىف

 نونطقي نيذلا لوغملاب سربب ةقالع ثحب ىف هيلع تدمتعا رخآ باك كانهو

 كرم 1[["طمصصمم ةعدمالب "طع 12ءوعطتسع هأ [هاوسد : باك وهو قاجفقلا دالبب

 ةليبقلا ىلاهأ نيب مالسالا راشتنا ةيفيك نع ةماه تامولعم باتحلا اذه انّدمأ دقو

 رصم ىلا لوغملا نم ريثكح مودق نم كلذ ىلع بترت امو قاجفقلا دالبب ةيبهذلا

 ٠ اهب مالسالا مهقانتعاو

 رصع ىقرصم ةراضح ثحم ىف اهلع تدمتعا ىلا ةعتملا بتكلا نمو

 11موبل, 1115مزنم لن ©هدصصتغمعم 1م آنعدوصغ هم : باك سرس ىهاظلا

 رصع ىف ةيجراخللا رصم ةراجن ثحب ىلع باّككلا اذه قئاعأ دقو 31هجود كوع

 ابروأ كولم عم ىهاظلا كلملا اهدقع ىتلا ةيراجتلا تادهاعملاو سرب_يب ىهاظلا
 .٠ نييقرشلا ءارسألا ضعب و



 لوألا ب إبلا
. 

 سرب ةأ دسم

 وسل كاسل و وتباع

 ظ < تويأ طاضلا كلاب هلاصتا لبق سرر تن :#
ّ 

 . رصمب نييديلصلا ىلع رصتنا نأ ىلإ حاصلا كلملاب هلاصتا ذنم سرييب »م





 سري يب ةأشن

 رصم ىف كيلاملا روهظ - ١

 روهظ نع لوقلا زجون نأ سربرب ةايح نع مالكلا ىف ىضمن نأ لبق انب لمت
 ىلا ةيسابعلا ةلودلا حيرات ىلا اليلق عجرن نأ نم سأب الو . رصم ىف كيلاممنا

 داتعالا نود ةلودلا ةرادإب موقت ةيبنجأ رصانع مادختسال لوألا ساسألا تعضو

 ةيقب اهيلع جرد ىتلاو اهلالحمما ىف رثألا ربكأ امل ناك ىتلا ةنسلا كلت ٠ اهتيبصع ىلع

 ٠ اهدعي ةيمالسالا لودلا

 مهل ناك مث نمو ٠ نسرفلا نفاع ماتم ]بق هضاب لوكا ثيمات
 مهلا اودهع امةلودلا ديلاقم مهيلا اوقلأ دقف ٠ نييسابملا ءاقاذنا دنع ةماتلا ةوظحلا

 كلذ ىرن ٠ ةلودلا ماهم نم كلذ ىلا امو ةباخلاو ةرازولاك ايف ةريطخلا نوئشلاب

 ٠ ّدا اذه دنع اوفقي مل سرفلا ءالؤه نأ ديب ٠ لهس قبو كمرب ىب ىتيب ىف ايلج

 كلذب رعش دقلو ٠ نييسابعلا ءافلخللا ىديأ نم ايجيردت ةطلسلا بلس ىف اوذخأ لب

 سرفلا عم عقاولا ىف مهنأ نويسابعلا كردأو هب اوعقوي نأ لبق مهب عقوأف مهضعب

 ملو ةلودلا بصانم نع برعلا اودعبأ مهنأ كلذ ؟ رانلاب ءاضمرلا نم ريجتسملاك

 قبب لو ذوفنو ةطاس نم هيلع اوناك ام ىلا مهوديعي نأ ءافلللا ةعاطتسا ق دعي

 سرفلا اصمو ةيسايسلا برعلا ءاوهأ نع ديعب ديدج رصنع نع ثحببا الإ مهمامأ
 هب زاتما ىذلا حومطلا نم درجم هنأ مهداقتعال ىرتلا رصنعلا ىلا اوأجلف ٠ ةصاخلا

 دسهع ىف ةحضاو اهارن ةسايسأا هذهو ٠ برعلا اه فرع ىتلا ةيبصعلاو سرفلا

 مزع [آ؟ زن دست اة[ عتحر الع (زهلت مطغقتعر الع اة15ع, ![)هعاتسع هسا ظملل م. )0(
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 ريغ ؛ ميلاقألا ةيالوب مهيلا دهعو هشيج ىف مهمدختساو كارثألا عنطصا ىذلا مهتما

 ةيلوت ىف مايألا ع ىلع كارتألا ءالؤه لخدتف ةسايسلا هذه أطخ رهظام ناعرس هنأ

 ثيح (ه 7م0) قئاولا ةافو دعب ايلج كلذ رهظ ٠ مهاضر زحي م اذا هلزععو ةفياخلا

 دمنا رت مغرم مدس ردصصل هييوت لع اوقفاويإ مف هنا هيلع نطرع

 . هتعبابم نم ادب سانلا دمي مل مث نمو 08 الوبق رابتخالا اذه قلف

 ءارمألا عمط انلرسفي اذهو . كارثألا ءالؤه ىديأب ةفالخلا ىمأ راص اذكهو

 ىلا ىدأو ةيسابعلا ةفالحخلا فعضأ ىذلا سعألا ةيمالسالا ملاقألاب مهلالقتساو

 ٠ (م ١؟هم) ه هم5 ةنس راتتلا ىديأ ىلع ةياهنلا ىف اهطوقس

 ةينولوطلا ةلودلا مايأ ىلا عجري هناف رصم ىف كيلاملا مادختسا امأو

 سسؤم نولوط نب دمحأ ىرتشا دقف ٠ [موعو  محموإ 2(هرموج - ؟هه)

 ددع نأ 0 نياركذ دقو . هشيج مهب ىؤقيل ةملايدلا نم كيلاملا ةلودلا هذه

 ةيديشخالا ةلودلا تءاج مث . كولمم فلأ نيرشعو ةعب رأ ىلا لصو كيلاملا ءالؤه

 ٠ ديشخالا جغط نب دمج اهسأر ىلعو |[ م ودو -- وسو] « (ه موو - ممم)
 ٠ مليدلاو كارتألا نم هدالوأ نم هذعب ءاج نم دهعو هليل شيلا مظعم ناكو

 ةيكوم ناكف ٠ ساو كهرب اوسع نعد نافارا 5-06

 ءاج املو . « كولم فالآ ةيئامث هكيلامت ةّدع تغلب و ةفالخلا بكوم ىهاضي

 اوسسأو [ما11001 - 959] « (ه هدب - مهم ) رصم ىلا نويمطافلا

 مهشيج حبصأو مهسنج ءانبأ ريغ ىلع داّتعالا ىف نييسايعلا ةقيرط ىلع اوراس مهتلود

 : اهمهأر صانع ةّدع نم فلأتب

 ؟ ؟ م ص ءافلخلا ع رات : ىطوبسلا ؛ 8 ١١ ص ةيناطلسلا بادآلا ىف ىرخفلا :ابطايط نبأ )١(

 ٠ مزرع ؟[للتسس 31 ماع, نطع (؟ه!ط ماقام مم. 23

 ما صار ج :رصم حجرات (0) ٠ عز» 1[تلاندس ةطنس لم. "نم. 328. (19)

 ١65 ص # ج (بتكلا راد ةعبط) ةرهازلا موجتلا (:)



 )١( برغملا دالب ىف ةلودلا هذه مهفاكأ ىلع تماق نيذلا ةب راغملا ٠

 )١( رصنتسملا مايأ ذنم ءافلخلا مهنم رثكتسا نيذلا نادوسلا ٠

 ىلعو مهشيج دامع اونوكيل نورحتأتملا ءافلخلا مهارتشا نيذلا كارثألا (م)

 رصنتسملا ةفيلخلا دهع ىف مهتاطلس #.رع برغملا دالب جورحت دعب صخألا
 اهلاوزو ةيمطافلا ةلودلا لالحتا ناك ءالؤه دي لعو ٠ (ه عمب - عمب)

 ةهج نم نادوسلا نيبو مهني ءادعلا مايق ببس كلذو )م ١١ا/1) ه هدإ/ ةنس

 أمم نييبيلصلاب مهضعب ةناعتساو ىرخأ ةهج نم ةرازولا ىلع مهاجر نيب سفانتلاو

 عم شويحلا هلاسرإ و رصم صأ ىف قشمد بحاص دوم نيدلا رون لخدت بجوأ

 ةيقبلا لع اوضقف ٠ بويأ نب فسوي نيدلا حالص هسيخأ نباو هوكريش نيدلا دسأ

 . نييمطافلا ءافلخلا لالقتسا نم ةيقابلا

 لك هئاوأ تحت ىوضناو رصم ىف هتطلس ديطوت ىف نيدلا حالص حجن دقو
 . نييمطافلا ءافاخلا رعتآ دضاعلا ةطلس ضيضحلا ىلا تطقتسو ةلودلا تالاجر

 رصم ىف ةيبويألا ةلودلا سسؤم نيدلا حالص لالقتسا مت ةفيلخلا اذه ةافو رثآ ىلعو

 مك نييرصه دو زكي مو[ م 186. - رذذا/1 ]| ء(هدغم ع هكالز

 اولمع دقو « ناحيي رذأ نم ابملإ اوءاج .. دالبلا هذه نع بناجأ اوناك لب - معن

 ٠ مهتوقب زازتعالا ةيغب مهئارش ىف ةمخضلا لاومألا اولذب و اهيلإ كارتألا بلج ىلع

 طايمدىف ةجئرفلا ىلع راصتنالاب هلمع أدب و هوكريش ث ةافو دعب ةرازولا ىلوت دق نيدلا حالص تاك (1)

 هبغري نيدلا روث هيلا لسرأف ٠ رصم ىف ه هزكسع هن وقت ىلع ايجي ردت لمع مث م مل ايماح نوي رصملا هريتعاف

 هذه ذيقتت ىف دّدرت نيدلا حالص نأ ريغ ٠ ىمطافلا ةقيلخلا لحم ةبطخلا ىف سابعا فيلا سا لالحإ ىق

 نم اسلج نيدلا حالص دقعف ٠ اضيع تقولا كلذ ىف ةفيلخلا ناكو - رصم ىلاهأ ريش ال ىتح ةبغرلا

 اذه ىف ناكو رخآلا ضعبلا دّدرتو مهضعب هقفاوف ةبطخلا ىف ىسابعلا ةفيلخلا مسا ركذ ىف مهراشتسا « ءارمألا

 تحي / املو ٠ ىبمابعلا ءىشتسلل اعدو ربثملا دعصق ألا اذه نر نا ما

 ةفيلخلا قوت لئالق مايأ دعب وو ٠ ىمابعلا ةقيلخلا ماب ءابطخللا بطخي نأب نيدلا حالص ىعأ كلذ ىلع دحأ

 روتكدلا : رصم ىف نويمطافلا ٠ ةيمطافلا ةلودلا كلذي تطقسو هرصق ىلع نيدلا حالص ىلوتساف دضاعلا

 هو ص ١ ج « روهزلا عئادب : سايإ نبا (؟) ؟١1 1)8 و 7.8 ص يهاربأ نسخ
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 لآ نأ دعب كيلافلا ءا ا د وبأ انل ىور دقف

ع ضفناو هراصنأ هلذخ امو . مهنم هركسع ةماع ناك تح رصم مح هيلإ
 هناوعأ هن

 عمج مهنم هدنع نّوكتف ؛ مهئارش نم رثكأو مهب زتعاف هتّدع مهيف دجو دارك ألا نم

 لاقو نولهألا عض ىتح داسفلا مهنيب رشتنا ام ناعرسو دالبلا لهأ اومحاز ريفغ

 : ءارعشلا ضعب كلذ ىف

 بولحم رشا هتلودب كرت ديك وأ ىضترملا حلا اصلا

 بويأ رضى اوحبصأ دق سانلاف هتعفب انويأ هللا ذخأدق

 ريغلا يسم أ هير يدا ذإ توبا كا هلوق ىلإ كلذب ىعاشلا ا

 [.ايبنألا ةروس] ٠ ( نيحأرا مح ثنو

 بوي.أ حلاصلا كلملاب هلاصتا لبق سربيب - ؟

 رثأ مل ناك لاجر ةّدع حاصلا كلملا مهنم رثكتسا نيذلا كيلاملا نيب نم غبن

 ىذلا كولما كلذ سربيب مهنم رك 539 صحت ةيرصملا ةسايسلا ىرجم رييغت ىف ريك

 عضوم هتافو دعب راصو ضرألا عاقب رثكأ هتيص معو رصم ىلع اناطلس دعب ايف حبصأ

 كلامنو ىلمتق ام نومنرتيو هرابخأب نويرصملا ىنغتب مهرعمو سانلا ثيدح

 . حاافملا مظعو رثألا ليلج نم ةماع مالسإلا

 اناف هرك ذ تدلخ ىتلا ةليلللا لامعألا نم ريثكب ماق سربيب نأ نم مغرلا ىلعو

 فشكي ام الو ىلوألا هتايح ليصافت نع ةلغلا ىف ام معراتلا بتك ىف هل دج ال

 كلذ انريضي نأ معن ٠ ةيماشلا دالبلا ىف عيب نأ ىلإ دلو ذنم هتارّوطت نع عانقلا انل

 ةقدحلا راطخألا ةهجاومب نيطالسلاو كولملا نم همّدقت نم قاف ىذلا سربس لثم ف

 ١ا/ه ةقرو لوألا مسقلا م ج : ةرهازلا موجنلا 0(

 مم ص ١ ج :روعإلا عئادب (:)



 ارخا سريسديب ةأسش

 رايتلا اذه فاقيإل ةذدع نم هيدل ام لك لذبو ام سغو ةيهالسإلا دالبلا قرشا

 مهديك درو مهلع رصنلا هل بتك ىتح مهباقعأ ىلع نيريغملا ءالؤه درو فراخلا
 ّدتما بلا راطقألا كلت نم ىرعلا ةطبترح رصاوآلا ةدحتم ةكلمم نوكو « مهروحت ىف

 ىذألا فونص نه تقالو ةيراتتلا ممألا دادبتسا اهلمش ىتلاو نييبيلصلا ذوفتن اهلإ

 ةقيحسلا ةَوْغا هذه نه اهلشتنيل ةدعاسملا دب امل ّدم نم لكب بحرت اهلعج ام

 1  اهف تطقس ىلا

 21 ع

 هتايح نم ارطش اب ىضقو قاجفقلا داليب دلو هنأ ىلع نوخّرؤملا عمجأ دقو
 ه4 ٠ ةنس دالبلا هذه ىلع لوغملا موت رثأ ىلع قيقرلا راجت دحأل عيب نأ ىلإ لوألا

 ٠ هنطوم نع هلاحترا دعب اهيف عس ىلا ةهجلا ىف اوفاتخا مهنأ ريغ ٠(ما1949)

2 
 روصنملا كلملا لع هضرع املو ٠ هامح ىلإ هب مدق ارحات نأ ىزيرقملا انثدحي

 قفز
 ؟ هيليع ىدحإ ىف ضايبل هيرتشم هذر مث مهرد ةناعاج قشمدب عيبف هبجعي مل دم

 َء . 4 1 5
 بوأ نيدلا من لاصلا كلملا كولمم رادقدنيلا نيكديأ نيدلا ءالع ريملا هارتشاف

 ٠ اصلا كلملا هنم هذخأ مث ةدم هتمدخ ىف ماقأو هامع لقتعم وهو

 +: يور نع نروح للا شارألالبلا سرع قايشاو دقت 5
 <مان ص ىناثلا مسقلا ١ ج ةدايز روتكدلا ةعبط «كولملا لود ةفرعمل كولسلا )00

 ددصلا اذه ىف «ب : ؛ ١ ص ؟ ج “بوي ىتب رابخأ ىف بوركلا جرفم” لصاو نبا دروأ (؟)
 كاهو ٠ الصفم كلذ دعب سربيبل ثدح ام كذ مث سربيب ءارش روصنملا كاملا ضفر ببس نع في رط ةصق

 هنأ هتداع نم تاكو ٠ ايصلا نس ىق كاذ ذإ روصنملا كلملا تاطلسلا تاكو ” : فرصتلا ضعب عم اهصن

 هغلب املروصنملا كاملا ناكو ٠ ذخأ هعايّس اب تراشأ نف هتدلاو ةحاصلا هارثل رضحأ قيقر ءارش دارأ ىم

 نم امهتأرف ةبحاصلا ىلع اضرعو هل شادشخ هعمو رضحاف هراضحاب مّدقت رجاتلا عم ىهاظلا كلملا لوصو

 رمسألاو ضيبألا كولملا ذخ : هل تلاق ٠ اههئارش ىف اهدلو ناطل_سلا اهتذأتسا الف ٠ ةراتسلا لخاد

 غلي املو .٠ رباتلا ىلع امهّدرف ٠ حيال رشلا ايف هينيع ناف ( ىهاظلا كاملا ىتعي ) ةلماعم هنيب و كني, نوكي ال

 اههارتشا هيلإ امدق ام دنعو ٠ امهبلط ىف ثعب الج نيذللا نيكولملا نيذه روضح رادقدنبلا نيدلا ءالع ريمألا

 اهذخأف رصم ىلإ امه هجوتو هنع بويأ نيدلا جن ملاصلا كلملا جرفأ ىتح هدنع الظو لاقتعالا ف وهو

 تاطلسلا فلخ ( قدتبلا سيك ) هوارخلا لماح وه : رادقدتبلا (8) . ** هنم حاصلا كللا

 عهملص هجم ص ؟ ج ىثعألا بص : ىدتشقلتلا . ريمألاوأ
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 ىلع ليذلا ” هباك ىفد ا, ةنسم ىوتملا ىنينويلا نيدلا بطق خيبشلا ىوريو
 هذه نع «ةرهازلا موجنلا“ هبا ىف همجي ةنس قوتملا نساحما وبأو "امزلا ةآسع

 لقن مث هدالبب هعيب رثأ 0 ساوي_س ىلإ مدق سربرب نأ اهنم دافتسا ةباور ةلأسملا

 هدنع لظو رادقدنبلا نيكديأ نيدلا ءالع ريم الل ةرهاقلاب كلذ دعب عيب و بلح ىلإ

 . ه 58+غ ةنس لاش ىف هيلع ضبق ام دنع حاصلا كلملا هنم هذخأ ىتح

 نيدلا ءالع ىلا هيف عيبىذلا نمزلا فو «هدلوم خيرات ىف تاياورلا براضتن نيب و
 كلذ ذنم الإ مهللا «ءانغ اذ ائيش اهعيمج اهيف دجن ال اناف عيبلا كلذ ناك دلب ىأ ىفو

 هل ىرت انه نمو . بويأ نيدلا من حلاصلا كلملا ةزوح ىف هيف لخد ىذلا تقولا

 ٠ باهسإلا نم ءىّنِل كلذل ضرعنسو جيراتلا بت بتك قف ريثكلا

 حاصلا كلملاب هلأاضصتا ذنم سربيب ل م

 رصحب نييبيلصلا ىلع رصتنا نأ ىلإ
 ةرياغملا مات رياغت ةديدج ةايح مسأصلا كلملا كلم ىلا هلاقتنا رثأ ىلع سرييب أدب
 لوسر اههجو ةرابع كانه (ع) م5 ةقرو ىناثلا مسقلاءج (؟) ه4 ةقرم 7١ج (0)

 عيب سرب نأ امم مهقي ه1 ةنس ملصأأ دّقعف هعم ةضواقلل هيلإ مدقام دنع 0 اغيأ
 : ىزيرقملا - ""ضرألا كولم كاولملا ققاشت فيك سايس تعبأو كولم تنأ”* : ىه ةرابملاءذهو ساويس
 لكس. لجأ. ةرئام ظفتاسم# ]) ىف درو (:) ةالع - مال" ص ىاثلا مسقلا ١ ج كولسلا

 هنأ نم 78+ ةقرو ىناثلا مسقلا « جا نساحما وبأ هاور ام فلاخي اذهو ءه +5 ةنس 0 سربيب نأ

 هيلي هريسو أفيك نصح لماكلا كلما هوبأ هاطعأ دق بويأ حاصلا ناك (5) .هدهكه ةنسدلو
 ٠ هدعب نم دهعلا ىلو لداعلا هدلونو هل ولا كاذب ولخيف رصم نع هدعبس نأ اذهب دصق دقو ءاه 5. ةنس

 م 4 4 ص لوألا مسقلا ١ ج كولسلا : ىزيرتملا
 رهألا هنبا اولوي نأ لع رصمب ءارهألا ىأر قفتا قشمدب ه 48ه ةنس لماكلا كلا وت أملو

 ماشلا ةردام مهو هل نيب رصملا ٠ اعدتسا ةصرفزهمتاو محلاصلا كلملا كلذل ءاتساف لداعلا كلملاب ه ويعلو كب نأ
 همم فلاحو هحارس قلطأ نأ ثبل امو سابانب كركلا بحاص دواد رصانلا هلقتعاف اهيلع ىلوتسيل رصم ىلأ
 كاملا علخل رصمب ةرعاؤم تربد دق تناك ءانثألا هذه ىفو - رصانلل ماشلاو بويأ حاصل رصم نوكت نأ ىلع
 اناطلس هسفن نلعأو رصم ىلا هكيلام هعمو راسف اصلا كزما ءاعدتسا ىلع ةيلماكلا كيلاما ىفتاو لداعلا

 : ىزيرقملا . ه١ غم ةنم تام ىح نجسلا ىف لظو لداعلا هيخأ لع ضبقم ءه 5 ةنس اهلع

 مود ل مومو ؟ 707 ص ىناثلا ممقلا ١ ج كولسلا



 ا سري ي ةأسشن

 كلملا هذحتا دقف .٠ ماشلا دالب ىلا لصو نأ موي نم ىلوألا هتابح ىف هيلع ناكام

 هيف هآر ال صايل هسرح قرف ىدحإل اسيئر ( م 1845 ) ه عع ةنس حاصلا

 جزدتبو هردق ومسإو هركحذ عفتري لظو «ءاكذلاو ةنطفلاو ءامثلا ةمملا نم

 ةلمح ّدص ىف ركألا لضفلا امل ناك ىلا كيلامما ةقرفل ادئاق حبصأ تح بصانملا ىف

 ٠ رصم نع عساتلا سيول

 نأ انب لمي ةلمخلا هذه ّدص ىف سرب هب ماق ىذلا رودلا نع ملكتن نأ لبقو

 : اهدِص ىف سربيب كرتشا ىح اهتفداص ىتلا تابقعلاو اهمايق ببس نع ائيش ركذن

0 2 

 تيب تبرخخو م 184غ ةنس ايروس ىلع ةيمزراوحلا شويحلا تضقتا (مل

 ىلا اسنرف كلم عسانتلا سول تادوهجم تهجناو ايروأ كولم كلذ راثأ سدقملا

 1 م ١
 نأ ريغ ٠ نويسارفلا اهدامع نوكيو هسفنب اهدوقي رصم ةمحاهمل ةيبيلص ةلمح زيهجت

 لئاوأ ىف سربقب اهرورم دنع فصاوعلا اهب تفصع نأ ثبلت مل ةلملا هذه

 اهنم لصي ملو ماشلا لحا سس ىلا اهتفس فصن نم رثكأ حنش .م ١؟غ9 ةنس

 نفس روهظ رثأ لع ةروصنملا ةلزنم ىلا طايمد ناكس حلو ( ةعطق ةئاعيس ىوس

 أاهيلع سيول شويج تربسعف ةيدعتلا بكاس اوكصرتو عساتلا سيول كلملا
4 

 .٠ ءانع نودب

 ناكذإ ابونج مّدقتلا ىف هرخخأتي ةلما كلت دئاق أطخأ دقف كلذ نم مغرلا ىلعو

 قيفي نأ لبقو ناضيفلا نمز لولح لبق ةرهاقلا وحن ةعرسس مّدقتب نأ هيلع بحي

 - ظمدع جا. خعا 8وتطومو 1< )١(

 كلم ذابقيك ىلإ هلتقم دعب اوراس دقو ٠ ىرزاوالا نيدلا لالج ركسع مه ةيمزراوملا ءالؤه (؟)

 لماكلا كلما هابأ نذأتساو بوي أ حاصلا مل اّمساف < مهم ّدقم ربك أ ىلع ضبق امل هوقرافمث ةقحجالسلا مورلا

 ١و ص ؟ ج : ادفلاوبأ - كلذب هل نذأف هثيج ىف مهمادختسا ىف

 هامع ءعطعمتلب "1ع ( !"معدلم»» دم طع دما مرد. 324-3206 )0

 النجتمم للدعم [مجوعلمس ؟ ,]وتصحتلامر 8[هحصدمتعم هك ع ( "نعد لو 1116 )(

 01 ظووجمأ طرع اءمدنتع 15 هأ !دصععم. 26.



 هرموع ىرصم ةراضحو سري سهاظلا ب

 كلملا برض ةعرسس مّدقتلا نم الدب و . طايمد نع رارفلا ةمدص نم نوملسملا

 هشويج تمدقتمث «فصاوعلا اهترثمي ىتا بك ارملا لوصو رظننيلظو همايخ سول

 اهلهج نأ ربغ . روهش ةتس اهبف تماقأ نأ دعب ةرهاقلا ىلا مهقيرط ىف طايمد نم

 طايهد نيب قيرطلا عطق ىف الماك ارهش تقرغتساف اهريخأت ىف اببس ناك قيرطلا

 اهرثعتو طايمدىف ةلملا كلت رخأتبو اليم نيم“ لع ديزي ال وهو ةروصنملا ةلزتمو

 اومضو مهلمثش اوعمش ةصرفلا نيماسلل تحن لي وطلا تقولا 4 ٍٍ رطلا ىف

 . مهفوفص

 طايمدنيب قيرطلا فصتنمىف عقتو  حاسمراش ىلا اولصو مهنإف نويبيلصلا امأ

 اوربعي نأ مهملع ناك ة يهاقلا ةماهم ةركف اوذفنيو اب ونج اومّدقتب ىكلو  ةروصنملاو

 ءانب ىلع لسمعو لبسألا قيرطلا سد ول راتخاف ٠ حانط مومثأ ةانق وأ طامد عرف

 نرلس نيذلا دومللا نتصل كرش ابنتراا اكلاو < ىنملا ربا ضرع قاتم
 اذه مهنم ةقرف تربعو دونحلا ءالؤه ةشوانم ىف اوأدب نيملسملا نأ ريغ ٠ ّدسلا ىف

 سول كلملا اهدراطف ىيلصلا شيلا ةراؤم قيوطت تلواحو ديعب ناكم نم رهغلا

 . تاهملا عيمج نم رطفلل اضزعم ناك كلذ نم مغرلا ىلع هركسعم نكلو

 نأ نييبيلصلا ىلع ضرعو نومالس ةدلب ىلاهأ دحأ مدت ءانثألا كلت فو

 همدختساف ٠ لما نم غلبم لباقم ىف حانط مومشأ ةهج ةريبك ةضاخم ىلع مهدي
 ٠ ةي وادلا ناسرفلا اَوُأ : تاعفد ثالث ىلع ةلاحلا ةقرف ريسو «ءاليلد سول كلملا

 (8هطعف 0هددسق 3'ةتنهذق) اوترأ تنوك تربور اهسأر ىلعو ةامرلا ةلاحلا اهناثو

 ٠ كلل ةقرف اهتلاثو (٠ سيول كلملاوخأ )

 عمماعرت ]ممم طوماعب م ظتمتممرب هغ 18غ م اف ةقنلنام ةييمم 0)
 ٠ ريغصلا حبلا مماب نآلا فرعي و (؟) مرد. 232-53

 ةانصاورب 1رمصع-طهماعر 0م. ن1. م. 234. (5)
 طوع ةللدع ]دحستمد هك طرورتردا انزن لمدتم 15 هك 1وسععر ردم 08. )0(

 مامساعرت اهصع- [”نملعب هرد. كأم. 24 )6(



 ا سريي ةأس

 تنوك ترب ور نأ ريغ .٠ سعألا لأ رهنلا نوربعي مهو ةمواقم نويبيلصلا اي مل

 «نيماسملا ركسعم محتقا مث قدعلاب قاحل مّدقتلا ىلع مزرع ةيناثلا ةقرفلا روبع درجت اوترأ

 نيدلا رقت دئاقلا لتق نم ناسرفلا ضعب نكمتو هترحنؤم ىلا هتمّدقم نم هقرتخاف

 كيلاملا ةقرف تتيث دقف «نييبيلصلا ىلع ةرئادلا تراد مث ٠ اوقرفتو نوملسملا مزهناف

 رصق ىلع ءاليتسإلا نم اودارأ ام نيو مهني تلاحو فينعلا موجمللا اذه مامأ

 ةميزه مهرصن بلقو مهيلع ضقنا ىذلا سريس ةقرفلا كلت دئاق ناكو ٠ ناطلسلا

 تنوكلا مهنيب نه ىلتق مهنم ريثك طقسو ةروصنملا عراوش ىف نييهيلصلا دونج عفدناو

 ٠ هتفرفو اوترأ

 هئانن ىف عرش دق ناك ىذلا ّدسلا دنع سيول كلملاب تقحلف نييبيلصلا ةيقب امأ

 تطاحأ يتلا ةيكولملا قرفلا موج اذه هفقومب هسفن ضرع دقو ٠ ريغصلا رهنلا ىلع

 اريثك دقف نأ دعب ةصاخو نيملسملا شيج مزه نأ هيلع بعصلا نم حبصأو هب

 .فويسلاب الإ برحلا نوعيطتس ال نيذلا ةاشملا دونحلا الإ هعم قبب لو هناسرف نم

 ىذلا ءزمجلاا ىلع تقؤمرسج ءانب ىنركف اجرح سيول كرم حبصأ امدنعو
 ؛ هتدجنل ىنأت نأ ىرحتألا ةفضلا نم ةقرف تعاطتسا هؤئانب متاملو . ّدسلا نم هتني مل

 هلهمي ملف سيول شيج فقوم نم ائيش ريغ ملرسحلاا اذه ءانب ىف حاجنلا نأ ريغ
 ىذلا تقولا فرسملا اذه وحن مهمه نيهجوم هيلع موجحلا اودواع ىتح نوماسملا
 م ١84 ةنسريفون ىف حاصلا كلملا فوت دقف . هرمأب نورمتأي ناطلس مهل نكي مل

 مظعملا كلملا هدهع ىلوو هنبا ناكو . ةروصنملا وحن نومّدقتب نويبيلصلا أدب امدتع

 هنافو لق لا ردلا روع عوز :تازنن او كه ويم رس نع ادي ا كازو
 تو اوملع اذا لاتقلا ةحاس نم نورفيف نيملسملا سوفن ىلا نهولا قّيطتسال ىتح

 ظاحسا رع ][مصع]*وماعر (0م (51. مرج 285-234 ؟ طدجتمي "طع ][محهعتمم )00

 01 اكوورمأ ط9 طمنتم 116 08 [مهسعم مو. 38-39.

 ظامساءوع آدمصع-!”همامر (0م. (011. مم. 230-237 )20
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 را قرش ةراضحو سرس هم يهازلا 8ع

 نيريمألا ترضحأو « ةيرصملا رايدلا ىلع ءاليتسالا نييببلصلل متي اذبو ناطلسلا

 ترسأو هتصاخو ناطلسلا ةيشاح نم امهو نسحم نيدلا لامج ىشاوطلاو نيدلا رفن

 رضحي ىتح ةلودلا نوئش ريبدتن مايقلا ىلع امهعم تقفت تقفتاو حلاصلا كلملا تومب امهملا

 ةليذم صاوألا ردصي نيدلا رف ريمألا ذخأف .اقيحص نصح نم هانناروت اهجوز نبا

 هباشا ليهس هل لاقي مداخ طخ تناكاهنإ ليق دقو ؛ملاصلا كلملا ناطلسلا عيقوتب

 ملعو سمألا ةقيقح ىلع رم بئان نيدلا ماسح فقو الو . كلملا عبقوت هعيقوت

 هنم بلطي هاسناروت ىلا بتكف نيدلا رفن ريمألا نم هفوخ دتشا ناطلسلا ةافوي

 هأشناروتل ةعملا موي ةرهاقلا ربانمىلع اوعدي نأب ءايطخللا سمأ م ءروضحلاب ليجعتلا

 . حلأصلا كلملا هيبأل ءاعدلا دعب

 رصقب لزتف . رصم للا هاشناروت مدق ىتح لي وط تقو كلذ ىلع ضع مو

 هسفنب برحلا ىلع فرش ذخأف رومألا ديلاقم ردلا رش هتملسو ةروصنملاب ةنطلسلا

 ةروصنم ا ةعقاو 2, م نأ كلذب عاطتساو بقاثلا هرظنو بئاصلا هنأرب اهتطخ ريدي و

 بكاوملا نم ًالوطسأ لقت نأ لامعألا نم هب ماقام لقأ ناكو ٠ نييبيلصلا لعرصنب

 كبتشا كانهو ٠ ةيسفرفلا بك ارملا ىلاهش طايمد عرف ىلع ةطقتن ىلا لاما روهظ ىلع

 نم اريثكر سخ نأ دعب ريخألا ىلع ةرئادلا ترادو ىبسضرفلاو ىرصملا نالوطسألا

 . هبكح| رع

 اهب عيطتسم ام ىوقلا نم هيدل حبصيمل ذا ةعزملا هذه دعب سد ول اكسم ءاس

 نيب رصملا مامأ فوقولا ىلع هنيعي ام ةريملا نم هيدل قبب كلذكو نيملسملا مّدقت ةمواقم

 داوزألا ةلق نم دنحلا سوفت تراثو نيبيلصلاب لئاسولا تقاضف ٠ كلامماو

 ربل ةيب رغلا ةفضلا ىلع اقيك نصح عقي م غم ص ىنادلا مسقلا ١ جكولسلا : ىزيرقملا (1)
 ٠ دمأ نم برقلاب ةلجد

 ؟عه لس »# « ع ص ىناثلا مسقلا ١ ج كولسلا : ىزيرقملا (؟)

 1دجتخ, ]وحد عتمسم نيبش رحب مساب نآلا فرعت ىلا ةانَقلا ىلا دونمس نم بك ارملا هذه تلمح )0(

 0 اذورعمغ 82ج طمدتع 15 هك !"تسصعع ب. 4



 و نلاربابيب ةأش

 يح ل وح سوق لو دعس ا د ملم نام سيب د رياسسج د تيعتت

 ؟ قذأملا اذه نم هصلخت ةليسو دج ال ارب ارباص سيول كلملا لظو ءاب ولا مهف ىشفتو

 ضعبو سدقلا نويديلصلا ذخأي نأ ىلع طايمد ملستو ةندهلا بلط ىلا رطضاف

أ نويبيلصلا قرحأف .٠ كلذ نوي رصملا مهيلع ىنأف ٠ لحاسلا دالب
 اوفلتأو مهباشخ

 طايمد ىف نصحتلا ىلا اوألو مهيك ام
ح مهوب راحو مهتيفقأ نوماسملا بكرف ٠

 ق

 كيلاملا تاّساو كذا ةلمح ةحيرفلا ىلع اولمح كانهو ؛ روكسراف ىلا مهولصوأ

 0 هل
 ل

 قفل
 ٠ . كل رفو

 ةروصنملا نم برقلاب هللا دبع ةينم لت ىلا هشيج ةيقب عم أجتلا هنإف سيول امأ

 00 ىلأ اورطضاف راصحلا مهيلع اودّتشو نوماسملا مهعبتف تف ؛هي اومصتعاو

 ناسرفلا 1م نم مهمظعم فالآ ةسمخ هددع غلمب ناكو . كحك

 جرف ةاةرعلا ناقل نب مهاربا ىضاقلا راد ىلا القتعم سيول قيسو «فارشألاو

 . طايمد ءالخإ ىلع هعم قافتالا مت نأ دعبو لأملا نم اريك اغلبم عفد نأ دعب هنع

 رصنلا اذهب مهرزأ دتشاو سربيب مهسأر ىلعو ةيرحبلا كلاما ةماكت لع

 مهناطلسل ءوسلا نورمضي مهارن ذئنيحو ٠ روكسراف ةعقوم ىف هوزرحأ ىذلا نيبملا

 لحم مهلحأو افيك نصح نم هعم اوءاجنيذلا هتيشاحو هكيلامم هيلا برق نيح هاشناروت

 هدعوتو ردلا ةرجث هيبأ ةجوز ىلع هقييضتلو «ةلودلا بصانم ىف ةيرحبلا هيبأ كيلامم

 ىلا تاسرأ ريصلا اهنم ليعو ردصلا أم قاض اماف٠ هيأ لام هل رقت مل ناامل

 ىوه اذه اهلوق فداصف . “« ؟اضر «لعو هاشناروت اولتقا ” مهل لوقت كيلاهما

 ةامصامرت ةمصه-طوماعب 0م. 4. م. 208. (1)

 مه -- "هه ص ىناثلا مسقلا ١ ج كولسلا : ىزيرقملا (5)

 حيرات اهماب ىلع شقن لاب حافلا يع افا ددع ير نا فرعت )0(

 ططدحتم, 0م. (ةةكع ممم 51.57 (4) ٠ اهب سيول رسأ



 هرصع ىف رصم ةراضحو سرس سهاظلا --_

 نم لمت اذا هنأ هنع مهغلبي ناك ام ةمغت روبنطلاو ةلب نيطلا دازو ؛كيلاملا سوفت ىف

 :دعب ةدحاو هب اهبرضيو فيسلا هديب لوانط, و ةفوفصم عومشلا همامأ عضي رمخلا

 دعب ادحاو مهءامسأ كذيو “ ةيرحبلا كيلاملاب لعفأ اذكه ” لوقي وهو ىرخأ

 .اعرذ اهلمحتب اوقاضو مهرودص ترغوأو مهسوفن تظفحأ رومألا هذه لك .رخآ

 هعمو سربيب ةماعزب هيلع اومزتعاام ذيفنت مهؤارمأ ىلوتو هن كتفلا ىلع مهأر اوعمجأف

 ٠ مهريغو ىتاكرتلا كيبأو رادماخللا ىاطقأو ىمللاصلا نووالق ءارسمألا نم

 ءالؤه هيلإ مّدقت ه عم ةنس روكسرافب هاشناروت لوزت رثأ ىلع طاهسلا مقأ املف

 اهعطقف هعباصأ ىلع فيسلاب سربيب نيدلا نكر هردابف فويسلا مهيديأب و ةيرحبلا

 هّدعأ دق ناك بشحلاا نم اجرب لخدو ابراه هاشناروت ّرفف ؛ ءارعألا كلذ ىف هعبتو

 هعم نمو سربس هكردأف هياب هيلع قلغأو ءروكسرافب هتماقإ مايأ هيف سلجيل لينلا ىلع

 .ملف ٠ هسفنب ةاجنلا ابلاط حبس ذخأو ليتلا ىف هسفنب قلآف جربلا ىفرانلا اومرضأو

 ىدانيو ثيغم الو تيغتمسس وهو ةيحان لك نم باشنلاب هومرو أعيش كلذ هنغب

 تفتلي ملف ٠ “ افيك نصح ىلا عجرأ قوعدو كلم اوذخ ” لوقيو بيجم الو

 نأب هرسعأ ىبتناو لتقلا نم هيحني و توملا بلاخم هنع عفدي نم دحي ملو هلوق ىلا دحأ

 ىلع اهوكرتو لينلا نم هتثج اولشتنا هتافو نم اونقيأ املو ٠ اقيرح اتي غ اليتق تام
 . ٠ اهناكم ىف بازتلا ىروو مث هتفد ىلع هتيشاح نم دحأ ؤرحي ملو . مايأ ةثالث هئطاش

 ةرهاقلا لخدي وأ هئابآ شرعىلع سل< نأ نود هاشناروت ةايح تبتنا كلذب

 ٠ كِيلاملارصع أدتباو ةيرصملا رايدلاب نييبويألا كح ىبتنا هلتقبو ٠ مهكحزقم
 رابخأ فرصا : ادفلاويأ هو. ؟ هم ص ىاثلا مسقلا ١ ج : كولسلا ىزيرقملا (1)

 ١8١ ص ا ج « رشبلا

 ظامصلعو [رهمصم- همام, 0م, (ك. م. 230, )م0(



 اهتطلس سربيب ةيلوت ليبق رصم ةلاح

 . كيلاملا ىلا ةطلسلا لاقتتلا - و

 . ةيرضملا ةسايسلا حرسم ىلع سرييب روهظ - ؟
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 يناثلا بابلا

 اهتطلس سربيب ةيلوت ليبق رصم ةلاح

 كيلأملا ىلا ةطلسلا لاقتنا -

 ردلا ةرجش ةيلوت ىلع هاشناروت لتق دعب ةيرحبلا كيلاملا ءارمأ ةملكت قفتا

 تضفخ اي تاعاطقالاو بترا مهحنمتو ةلودلا بابرأ نم بقتل تذخاف . ةلاكم

 سانلا نأ ىلع « ةسايس نسحأ ةيعرلا تساسو مهيولق ليمتستل نيلهألا نع بئارضلا

 . ةأرما مهكح دلقتي نأب نيملسملا ةداعرجت مل ذإ اهكح اوه دق كلذ نم مغرلا ىلع

 ٠ بلح بحاص ىبويألا فسوي رصانلا اوعيابو اهتعاط نع ايروس لهأ جرفن

 اهتيغر ترهظأو ةلودلا ناك ىلع ةظفاحلا ترثآ ردلا ةركش كلذب تملع (لو

 كببأ نيدلا نع نم جقتت نأب ءارمألاو ةاضقلا اهيلع راشأف . محلا نع لختلا ىف

 ةنطلس نع تلزنو كلذ تلبقف ؛ ةلودلا رومأ هيلإ ضّفتو رك اسعلا كباتأ ىناكرلا

 ةكحو ةزاتمم ةءافك لع اهيف تنهرب اموي نينامث كحلا ىف تئبل نأ دعب اهجوزا رصم

 ٠ كلما ريدتو رومألا في رصت ىف ةردان

 عدل ص ىناثلا ممقلا ١ ج كولسلا : يزيرقملا (1)

 مو صال جا: سايإ نبا )١(

 بتكو رصم لهأ ىلع بضغرصم ةنطلس ردلا ةرجش ةيلوتب ىسابعلا هللا رصنتسملا ةفيلخلا لعامل (م)

 : ىزي رقما ٠ هل حلصي نم رصمب دجوي مل نإ مدل حلصي نم ملل لسرب وأ مهنم الجر مهيلع اولوي نأب مهلإ

 8 ص ىناثلا مسقلا ١ ج كولسلا»

 هامصل رع ةرهص -2هماعر د 1تدغمسوب هع 1لورمأ ص طم 21:0016ع وعموم. 250 (4)

 ه١ ص١ جد سابا نبا (ه)



 هرصع ىف رصم ةراضحو سرس ىهاظلا 10

 ةيصخشو ةردان ةعاجشو داقو ءاكذ تاذ ردلا ةرجش تناكدقف لوقلا ىراصقو

 نأ موي نم براجتلا امتكنح دقف اذه ىف بجع الو ء ريظن اط دجوي نأ لق ةزاتمم

 ٠ بويأ نيدلا من حاصلا كلملا اهجوزب تلصتا

 كباتأ كيبأ نيدلا نبع كيلاملا ءاسعأ ماقأ شرعلا نع ردلا ةرجتن تلخت امدنعو

 بيصنتب اوبلاط نأ كلذ دعب اوثيلي مل مهنأ ريغ ؛زعملاب هوبقلو رصم ىلع اناطلس ركسعلا

 نيدلا رفظم فرشألا ةيلوت ىلع اوقفتاو ةنطلسلا ىف هعم ىبويأألا تببلا ءارمأ دحأ
 كارششاف ءارسألا ءالؤه ةبغر لصاو نا للع دقو .نيتس تس رمعلا نم هلو ىموم
 لخدتلا ف مهتبغرو هل عوضحلا نم مهتفنأ ىلا كبيأ زعملا عم نيب وبألا دحأ

 ٠ ةلودلا نوكش ىف

 كلذ ىقرصم داس ىذلا بارطضالا اذه ةصرف ماشلا بحاص رصانلا كلملا زهتنا

 ىلا كلذب ربحلاا درو املف . اهيلع ءاليتسالا ديري قشمد نم هرك اسعب جرخو تقولا

 كلل ليملاب اومهتا ءارمألا نم ةعامج ىلع كيبأ زعملا ضبقو « ةلودلا تبرطضارصم
 برقلاب ناقيرفلا كبتشاو رصم ىلا هشويج تمدق ىّتح هتاقالمل ةّدعلا دعأو رصانلا

 نأ كلذ دعب اوئبلي مل مث ؛ ىمألا لرقأ نويرصملا اهيف مزه ةكرعم ىف ةسابعلا نم

 ٠ مأشلا وحن نيمزهنم اولوف هشيجو رصانلا اومحاه
 شويج ىلع زعملا هزرحأ ىذلا راصتنالا اذه رثأ ىلع ةيرحببلا كيلاملا ذوفن دادزا

 اويكتراف ؛ رصانلا رس سوو اهخنإل اوابأ نيذلا مهدونج لضفب ماشلا

 نم سانلاب لزنتف ” : ىزيرقملا لوقي كلذ فو . رصم لهأ عم عئاظفلا نم اريثك

 رصم دالب ميرفلا كلم ول ثيحب ىبسو بهنو لتق نيب ام فصوي ال ءالب ةيرحبلا

 مو ص ١ ج ىناثلا مقلا كوالا ىزيرتملا (0) 0

 ] م05 ص 7 ج بويأ ىنبرابخأ ىف بوركلا جرفم ()
 ١مو )م4 ص#* جد ادفلاوبأ 69

 ؟ م10 ص + ج : راثآلاو ططخلا كذ ىف رابتعالاو ظعاوملا (4)



 5 اهتتطلس سربس ةيلوت ليبق رصم ةلاح

 نيدلا سراف ريمألا : ةثالث مهؤارك ناكو ةيرحبلا هلق ام ىلع داسقلا ىف اوداز م

 . "“ ىديشرلا نابلب نيدلا فيسو «ىرادقدتبلا سربس نيدلا نكرو .« ىاظقأ

 هيلإ تلصو ىتح رصم نع رصانلا شويج ّدِص نم غرفي كبيأ زعملا دكي لا
 (كهواطدمتس) مروق هرق نم راس وك الوه نأب ( م ١؟ه» ) هه. ةنس رابخألا

 مدهو سرافب ةيليعامسالا ىلع ءاضقلا اهتصالخ راتتلا كلم هيخأ نم تاملعت هعمو

 ىسوم فرشألا كاملا مسا لازأو ةصرفلا هذه زعملا زهتناف . كادغبب ةيسابعلا ةفالللا

 لاومألا عمج نيلهألا قهرأو هنود ةطلسلاب درفتاو هنجسو هيلع ضبقو ةبطخلا نم

 ابئان رطق نيدلا فيس ريمألا نيعو لبق نم ةررقم نكت مل ىلا سوكملاو ةريثكلا
 نأ هيف ررقت ماشلا محام يور كلملا عم احلص دقع مث ؛ رصمي ةنطلسلا

 . كلذ ءارو ام رصانلا كلللو ندرألا رم ىلإ زعلل نوكي

 برعلا ةرئاث ةثدهت ىف عرش ماشلا دالب ةيحان نم كبنأ زعملا سفن تنأمطا الو

 بلاط ىبأ نب ىلع ةيّرذ نم صخث ىلع اوغمتجا نيذلا ديعصلاو ىرحبلا هجولاب

 نم هريغو ىاطقأ نيدلا سراف ريمألا مهملإ لسرأف ؟بلعث نب نيدلا نصح ىمسي
 نصح نع برعلا رم ريثك قزرفتو سيبلب نم برقلاب ناقيرفلا لتتقاف ءارمألا

 مهومزهف ةيفونملاو ةيبرغلا برع عاضخإل كيلامتا راس مث ؛ امزهنم ىلوف « نيدلا

 بلطي ثعبو هباحصأ نم قب نمب نيدلا نصح فيرشلا قحلو روهنسو اخس ةسيحاني

 نصح راسام دنع نامألا ضقن نأ ثلي مل زعملا نأ ريغ ؛هنمأف زعملا كلملا نم نامألا

 دّدبت كاذبو هعابتأ لتقو ةيردنكسإلا ىلإ هلسرأو هيلع ضبق ذإ سيبلب ىلإ نيدلا

 . مم ىف برعلا لمش

 1موصمعب لل آرئاعوسو 1كلنامروع وأ[ ءةعوتمر 01.11. مو. 459-453. )١(

 ممود خخ ص ىفاثلا مسقلا ١ ج كواسلا : ىزي رقم لا )2(

 ؟م8- مم ص محرما سفن : ىزيرقملا (0)



 هرصع ىف رصم ةراضحو سربيب ىهالظلا 3

 رصمب نيميقملا برعلا نيب ةيموقلا حور راشتنا ىلإ ةروثلا هذه ببس عجريو

 كلم نم م دب ال هنأو تاداعوةغلو أند ةيب رع رصم نأ مهنم ريثك ىري نيذلا

 كيلاناو كارتألا ةرامإل مهتيمح تراثو مهسوفن تيضغف ؛ مهكح لقتسه ىب رع

 ةينولوطلا ةلودلا دهع ذنم اهي د بد دقل لب مييف ةديدج حورلا هذه تسيلو٠ ٠ مهيلع

 . كارتألاو نيينولوطلا دضرصم ىف برعلا ىدبأ ىلع تاروثلاو نتفلا تماق نيح

 لحفتسا دق ناكو ىاطقأ نيدلا سراف هسفانم الإ كلذ دعب زعملا مامأ قبب مل

 ةصاخو دونحلا نم هعم نم لمش تنسو هنم صلخت, نأ ىأرفو تقولا كلذ ىف همأ

 ىلع ةيزعملا هكيلام نم ةفئاط عم قفتاف « لبحلا ةعلقب ةماقإلا هنم بلط نأ دعب
 هوقاذأف مهفويس ( ةعلقلاب ) ةدمعألا ةعاق باب دنع هيلع اويثوف « مهب سم اذإ هلتق

 نم هناوعأو هراصنأ عمتجاف « هلتق ربخ عاشو ةعلقلا باوبأ تقلغأو نونملا سأك

 مهيديأ ىف طقسف ىاطقأ سأرب زعملا ملإ ىبرف ةعلقلاب اوطاحأو ةيرحبلا كلامنا

 نووالقو سريرب مهؤاسؤر عمتجاف « مهم ةقحال ةديكملا نأ اوكردأو نيبئاح اوضفتاو

 . ةيماشلا دالسبلا ىلإ جورخللا اوررقو مهريغو ىرسيي ريمألاو رقشأإلا رقئسو ىتلألا

 باب اوقرحأ مهنكلو ةرهاقلا باوبأ مهنود قلغأف مهاياونب زعملا ملع ام نارفو

 الو. . موري اسر مل نمم مهريغ ىفتخاو مدصقم بوص نيب راه هنم ازصرتو طرقا

 رئاخذلاو لاومألا نم مهيدل ناك ام درتساو مهكالمأ زعملا ىنصتسا مهلمش تنشت

 لامعأ ىلإ ةيردنكسالا لامعأ فاضأو لاملا تيب ىلإ ىاطقأ هذخأ ام داعأو

 . ةكلملا ريدتب درفتاو وما هل اقص كلذب و ناطلسلا

 8امملمو ةهمع-طمداع, ةل ةةتدامدو» هغ 18عميمأ ذم طم 311016 طعم. )١(

 ردم. 239, 2061-3

 ٠ ةيزعملا كيلأمملاب اوم مهريغ كيلامم هل ذختاو ةيرحبلا كيلاملا بتاج لمهأ دقزعملا ناك )١(
 اذه فرع (:) .موء اد منف ص ىناثلا مسقلا ١ ج كولسلا : ىزيرقملا (©)

 امص وماع : (هطنمر م. 199. قرشلا ةرهاقلا باب وهو قورحم ' باللاب كلذ دعب بابلا

 ناشلأ مسقلا ١ ج كولسلا : ىزيرقملا ؛ 003 و ما0ه صو ج : بتتوداخ نيا (ه)

 م95[ -- "خم صح



 3 اهتتطلس سربيب ةيلوت ليبق رصم لاح

 اوبتاك ةزيغ اولصو (ىلو ماشلا نيدصاق كيلاممنا ءارصأ هعمو سرييب جرخ

 اراض امادتمو م نذأف هيلع مودقلا ىف هنونذأتسي بلح بحاص فسوي رصانلا

 دالبلا مهعطقأو هبئاج نيلو هفطعب مهلمثو مهتدافو مك أو باحرتلاب مهلباق هيلإ
 فداصف ؛اهلع ءاليئسالاو رصم ةب راحت هورغأ هيدل اورقتسا املو . ةيلحاسلا

 ناطلس ّدعأ ام ناءرسو ؛ةرهاقلا ىلإ شيج زيهجتب ردابف هسفن ىف ىوه مهمالك

 نأ لبق مهلتاقيو ةيماشلا دونحلا ىلع قيرطلا عطقبل ةنيدملارداغو اضيأ هشيجر صم
 ٠ هدالب اولخدي

 تاضوافملا تراد لب « لب « لاتق امهنيب رحب ملو ةسايعلا ةيرق دنع ناشيحلا ىلا

 بويأ نيدلا من اصلا كللل ناك ام زعملا كلل نوكي نأ ىلع حلصلاب سعألا متو

 ةيرحببا كيلامنا نم ادحأ رصانلا كلملا ىذؤي الأ لعو (رصمو ماشلا لحاس ىأ)

 .(م [؟هج)ه ه4 ةنس هدلب ىلإ لك داعو

 ةرجش هجوز تلف ةنطلسلاب هدارفنا دعب كيبأ زعملا نأ كذن نأ انتوفيالو اذه

 هتبطخ نم ناكام اههضغ راثأو ضغابتلاو نحاشتلا امهنيب عقوو «هتكوش نمردلا

 مهوت هيلإ تلسرأو هلايتغا ىلع تلمعف ؛لصوملا بحاص ؤلؤل نيدلا ردب ةنبا نم
 تناكو . ةّدشو ةسرطغ نم اهيلع ظحالي ناك امع تعجر دقو هتعاط ىلع ةيقاب اهنأ

 ءالؤه ماقف ؟«صرفلا مهتتكمأ ام اذإ هلتقب مهتلمأو ماّدللا نم ةسمخ تّدعأ دق

 دق هنأ اوعاشأو (ه +05 ةنس لوألا عيب ر) ماملا لخاد هولتقو هب اورمأ امب مادا

 ىلع اوضبق مث هكيلامو ىلع هنبآ هنفدف سانلا نيب هلتق عيذأ حابصلا ىفو . هيلع ىغأ
 هذه نم ىتاثلا عيب ر ىف تتام ىّبح لاعنلاب امنب رضف ىراوخلا ىلإ اهوماسو ردلا ةرجت

 اهمساب ةفورعملا اهتبرتب تنفد مث مايأ ةثالث قدانحلاا دحأ ىف اهتثج تيقلأو ةنسلا

 . موسيلا

 ما ص ىناثلا ممقلا ١ ج كولسلا : ىزيرقملا (1)

 م58 ص ىقاثلا مسقلا ١ ج كولسلا : ىزيرقملا (0)



 7 هزصع ىف رصم ةراضحو سري ىهاظلا 3

 مثتاقلا ناكو ةنس ةرشع سمح: هرمعو (يلع هنبا كببأ زعم لا ناكم ءارعألا ىلو

 ٠ ئزئافل دعاص نب نيدلا فرشري زولاو ىبللا رجنس نيدلا ملع كاذ ذا ةكلمما رييدتب

 زطق نيدلا فيس ىلو نيدلا ر ون روصنملا كلملاب بقلملا كبيأ نب ىلعل ىمألا مت املف

 ىلو مث ؛ هلاومأ ىلع ىلوتساو نيدلا فرش هريز و ىلع ضبقو رصمب ةنطلسلا ةباين

 . رجنس نيدلا ملع نم الدب ركسعلا ةيكباتأ برعتسملا ىاطقأ نيدلا سراف

 ةيرحبلا كيلامنا دصل شيلا ةدايق ىلوتو كبينأ نبال ةبانلا ف زطق ر مسا

 ىلع راتتلا نأ اوماع (ىل اهذأ ثيغلل اونسح دق اوناكو - ىتأيس ام ىلع ثيغملاو

 ىلع راتتلا ةراغإ تناك اذه ىلع دهع ىفو ٠ ماشلا ىلع مهئالتسا دعب اهتمحاهم كشو

 بلح ىلع اولوتساو مصعتسملا ةفيلخلا اولتقو دادغب اورمد نأ 5 اعلا دالبلا

 ٠ نادلبلا نم اهربغو

 «كيبأ زعملاو رصانلا كلملا نيب دقع ىذلا حلصلا اذهب ةيرحبلا كيلاملا ضري مل

 ةعاطلاب اوبتك كأنهو ؟ ةزرغ ىلا مهالجأف هب كتفلا نوديرب مهنأ رصانلا ىلا ىمنو

 مهيلع رصتتناف مهتلتاقمل اركسع رصانلا مهيلا لسرأف « كركلا بحاص ثيغملا كلملا ىلا

 0 اودرطو اورصتتناف ةركلا رصانلا ركسع داعأ مث مث « هومز هو رع كلاما

 أضيأ وه هوعمطأو ةمضط الاومأ مسهيلع قفتأف ثلا ىلا نيكجتلم ءانقنبلا لا

 ٠ شيملا جرتنو رصم ىلا نريهجتم اوراسو : ددعلاو ددعلاب مهزهفب رصم كلم ىف

 ةيرحبلا كيلاملا مزهناف ةيخاصلاب ناقيرفلا ىتلاو «زطق نيدلا فيس هدوقي ىرصملا

 حارس قلطأ مث « امهريغو ىديشرلا نابلب و ى اصلا نووالق مهنم رسأو مهعم نمو

 . كارلا هباحصأب قحلو مايأ دعب نووالق

 نب دو همساو هاش مز راوخ تمخأ نيا هنا لاقي ٠ ةيمز راوخلا كولملا دةلوأ ب رلع تاك ن١

 اق سه. لها. ؟مبو ص ه جنودلخ نبا ٠ كبي أ زعلل قشمدب عيب ورتثلا بورح ىقرسأ دقو دودوم

 لامعأ نم ةروك () ه4 صا ج : سايإ نبا (؟) 111114 1
 اؤ؟ رزقك صال ج : ادفلاوبأ )ل ءتادللا حمم : توقاي ٠ قشمد

 غ٠ 5 ص ىىفاثلا مسلا ١ ج كولسلا : ىزيرقملا (5)



 3 اهتتنطاس سربس ةيلوت ليبق رصم ةلاح

 ىلا زيزعلا كلملا هنا ذفنأ هناف تقولا كلذ ىف رصانل كلملا فقوم نع امأ

 ىلا وك الوه هباجأف «كيلامملا نم رصم ىلع ءاليتسالل ةدجنلا هئم بلطي وك الوه

 اوعمس (مل تقولا كلذ ىف قشمدب اوناكن يذلا ةيرحبلا كيلاملا نأ ريغ ٠ بلطام

 هرك اسع ىف راسف ءرصم ذأ هيلا اويبحو ككلاب ثيغملا كلملا ىلا اوراس كلذب

 مهلا مةقوارتشم نم هوس بلا ءارسصألا ضيعب هيلا مدقو « (م 1؟04) ه ه5 ةنس

 ةيرحبلا كيلاملا امأ .٠ كل أكلا ىلا ثيغملا ذو مهمزهف مهب قتلاو رصم كسع ىف زطق

 راتتلا رم نيرافلا دارك ألا نم كانه نمب اوعمتجاو ر ولا ىلا اوبهذ مهئاف

 قشمد نم اركسع مهلا زهفب رصانلا فوام عامجالا اذه راثأ دقو . مهو سحاصو

 سأر ىلع راسو طانتق دواع مث ؛ رصانلا رك اسع تمزهف روطلا, ناقيرفلا قتلاو

 لسرأف ءككلا 5 ىلا اويهذو دارك ألا اوكرتو هءاقل ةيرحبلا كيلاملا فافش هشيج

 ىهتناو امهنيب لسرلا تدّدرتو . ةيرحبلا ءالؤه لسن مل نإ هدعوتي ثيغملا ىلا رصاتلا

 دعبي نأو ةيرحبلا كيلاملا ةفئاط ثيغملا نم رصانلا ملستنإ نأ ىلع اقفتا نأب سمألا

 ٠ ةيرو زرهشلا ثيغملا نع

 نسح أف رصانلا كلملا ىلا ةيرحبلا نه ةعامج هعمو بره سربيب كلذب مع امل

 رصانلاىلا مهب ثعب و ةي رحبلا كيلاملا نم هدنعقب نم لوما كلاوطيلرترملا

 عم وك الوه مهذخأو اهيلع راتتلا ىلوتسا نأ ىلا اهب اولظ دقو ٠ 3 ةعلقب مهسبشل

 5 هدا ىلا رسأ نم

 ١41م 4١١ ص كولسلا : ىزيرقملا ؛ ١96 ص ج : ادقلا اوبأ )01(

 ٠ ءانيس روط اهب دوصقملا 6

 ىهو روز رهش ىلإ ةبسض ةير وز ربهشلاو ؟ 4 ١ ص ىتاثلا مسقلا ١ ج كولسللا : ىزيرقملا (0)

 ىلع وكالوه ىلوتسسأ ىتح اهب اولظ دارك ألا نم ةعاصج ةهليا كلتي تاكو ٠ ناتسدرك تاه ىدحإ
 ٠ رصمو ماشلا ىلإ راتتلا هجو نم ةيروزربشلا رهن « اهريغو روز رهش وحن الامس هشويحب تمّدقتو دادغب

 رقمع. ]عل قع عطعطسا مل

 8١ص  ج «رشبلا رابخأ فرصتخملا : ادقلاوبأ (:)

 مالم ص هج ءريخلاو ادتملا تاويدوربعلا : ثودلخ نبا (ه),.



 هرصع ىف رصم ةراضحو سربيب ىهاظلا 3

 اك« سرييب مهسأر ىلعو ةيرحبلا كيلاملا ذوفن دادزا فيك مّدقت امم انل حضتي

 رصم ىف ةطلسلا نأ فيك كبيأز عملا نيبو مهني, تثدح ىلا تاءزانملا هذه نم ىرن

 كلذ ىف ةيلخادلا رصم لاح ىف هرثأ اذهل ناكو ؛؟كيلا#لا ءارعأ نم قي رف اهعزاتتي

 هذه ىلع ءاضقلاب دالبلا قفارم حالصإ نع هدعب نم هنباو كببأ نعملا لغشف تقولا
 تراد ىتلا ةشقانملا هذه ىلا ىظانلا ناو ٠ ةيرحبلا كيلاملا اهراثأ ىّتلا تابغاشملا

 رثأ ىلع ىدرقشايلا رجنس نيدلا مع ريمألاو مورلا ةقجالسلا ناطلس نيدلا ءالع نيب

 كيلاملا نم قيررف هيلا أجتلا امدنع مورلا ناطلس ىلا كيييأ زعملا هلسرأ ىذلا باكا

 كبيأ زدملا نيب مكحتسملا ءادعلا غلبم ىلع فقيل مهب كيبأ زعملا ردغ نم ارارف

 موق ةيرحبلا” مورلا ناطلس ىلا باك ىف زعملا لوقي كلذ ىفو ٠ ةيرحبلا كيلاملاو

 « مهنم ربك أوه نم مالك ى ا نوعجري الو «ناميالا دنع نوفقي ال فارطأ سيحانم

 زرحتف «اوردغ مهب تقثئو نإو «اوبذك مهتفلحتسا نإو «اوفاخ مهتتمأتسا نإ

 . “ كيلع اوركمي نأ نمآ الو «نوناّوخ نوراكم نوراّدغ مهنإف كسفن ىلع مهنم

 : مهل لاق اورضح املف مهيعدتسد لسرأف ؛مورلا ناطلس ىف هرثأ بامكلا اذه ناك

 : لاقو ىدرقشابلا رجنس نيدلا مع ريمألا مّدقتف ؟ « كذاتسألو كلام !ءارهأ اي”

 : ىدرقشابلا لاقف .«رصم بحاص زعملا كلملا*” : لاق ؟انذاتسأ وه نم ! انالوماي

 دقف انذاتسأ هنإ هبا ىف لاق زعملا كلملا ناك نإ ! ناطلسلا انالوم هللا ظفحي”

 اردقو انس هنم ربك وه نم انيف ناكو انيلع هانيلو نحنو انشادشوخ وه امنإ ءاطخأ
 انتتشتو انب رهف انضعب قرغو انضعب سبحو انضعب لتقف . ةكلملاب قحأو سرفأو
 . « كيلا انأجتلا نحنو دالبلا ىف

 رصم ىلع موجهلا كشو ىلع مهنأو ةيماشلا ندملاب راتتلا هلعف امب زطق مع (ىل

 كلملاو ءقدعلا اذه لتاقي ىهاق ناطلاس نم دب ال” مل لاقو هتلود ءارسعأ عمجب

 مهني تتبنف دحاو ديس دنع اوأشن نيذلا ءارعألا رصمب كيلاملا رصع حالطصا ىف ةيشادشخلا (1)

 ٠ ةدايز روتكدلا ((0051852065) ةيسفرفلا ىف اهلباقتو ةميدقلا ةلامزلا ةطبار

 م ه.# ص ىنادلا مسقلا ١ جكولسلا : ىزيرقملا (0)



 6 مطلع سرب هلو لرسم ةلاع

 ارتهتسم ناكر وصنملا كلملا نأ عقاولاو ٠ « ةكلملا رييدت فرعي ال بص روصنمل

 دالبلا نوئش ةرادإ ىف همأ تلخدت لب كلذ ىلع صألارصتقي مو ةلودلا رومأب

 «رصم ةنطلس ىلإ لوصولا ىف عمطلا ىلع زطق كلذ دعاسو رومألا تبرطضاف

 امهمأو هيخأو روصنملا كلملا لع ضبقو ديصلل ءارمألا جورحن ةصرف زهتناف

 ملع املف . (م ) ؟هودحه <ها/ )ر صم ىلعاناطلس هسفن ناعأو لبملاةعلقب مهلقتعاو

 نأ الإ تدصق ام ىنإ* هلوقب مهيلإ رذةعاف « لمعلا اذه هيلع اوركنأ ءارعألا كلذب

 سمالاف ددعلا اذه انرسكو انجرخ اذإف كلم ريغب كي أع الو رتنلا لاتق ىلع عممجن

 .“ مكس نم ةنطلسلا ىف اوميقأ ٠ ل

 را ةنئاربللا عيري اح ندر نورنا فو
 مهب ردغلا نيع هنم اوأر نيح ثيغملا نم أوّرف ةيرحبلا كيلاملا نأ انك ذ

 كلذ ىف ةللاوتم ةيقرشلا دالبلا ىلع راتتلا تاغ تناكو . رصم ىلإ مهضعب لصوو

 .طوقس رثأ ىلع وك الوه نأ كلذ ءرحخآ ىلإ دلب نم ةعرس نولقنتي اوناك ا تقولا

 هنارح ىلع فحز مث «بلح ديري دمآ ىلع لزنو ركب رايد ىلإ راس هدي ىف دادغب

 جرخت بلح ىهاظ ىلإ لصو امدنعو ماشلا ىلإ طوم هنبا لسرأو ءاهيلع ىلوتسآو
 .كلملا هيخأ نب لبق نم نيدلا حالص ناطلسلا نب هاسناروت مظعملا كلملا ابمئان هيلا

 . بلح راتتلا لخدو نيملسملا ىلع ةرئادلا ترادو ناقبرفلا لتتقاف رصانلا

 .بمتك بلح ىلع ءاليتسالا ىف راتتلا عورش فسوي رصانلا كلملا غاب غلو

 امهنم بلطي رصم بحاص زطق رفظملا كلملاو كركلا بحاص ثيغملا كلملا ىلإ
 ريمألا وهو مهدحأ راشأف «وكالوه تاراغ رم نيفّوختم ءارمألا ناكو ؛ةدجن

 ,سربببل افرشم افقوم دجن انهو . هتعاط ىف لوخدلاو هتارادع ىظفاحلا نيدلا نيز

 غا8١ -- ه١ ص ىنأشلا ممقلا ١ ج كولسلا : ىزيرقملا (1)

 ٠٠١ 1و9 ص »م ج ءرشيلارابخأ ىفرصتخملا : ادفلاوبأ )١(



 هرصع ىف رضم ةراضحو سربيب ىهاظلا 4

 بيس متأ” لاقو هبرضو هيلع ضقنا ىتح ريمألا اذه ثيدح عمسل داك ام هنأ ذإ

 نأ كلذ دعب كيلاملا ثبلي ملو ٠ رصانلا كلملا ىلإ ريمألا هاكشف “ نيملسملا كاله

 اوراشأو ءاسعألا ضعب هنلإ ندا م «قشم د ةعلق ىلإ ّرَمف رصانلا كلملا ىلع اومجت

 .لكسمملا ىلإ جرخو اودارأ أم ىلع مهقفاوف ؟ج ورح اب هيلع

 زطق رفظملا كلملا لسار كانهو ؛ةزمغ ىلإ راسو ةصرفلا هذه سري زهتنا

 زطق هيلا بتكف «نامألا هنم بلطي ىريزولا سرييط نيدلا ءالع هيلا لسرأو

 ٠ ةليما دوعولاب هدعوو هيلا دغي نأ

 هلزنأو هئاقلل زطق بكرف . هى, ةنس لقألا عيب ر ىف رصم سربيب لصو

 اذه هلعق أه ىرتسو .٠ هشج دئاق هلو (هاعاو رق ةنطقاو « ةرازولا رادب

 .٠ ةمعت هيلع قدغأو توملا بلاحم نم هقتعأ ىذلا هديس عم دئاقلا

 نإ ديعوو ديدهت باطخ رصم ىلإ وكالوه لسرأ (م 0+18) ه 4غ ةنس ىف

 ءازإ رصم ناطلس هلعف امع ملكتن نأ لبقو . هل ناعذإلاو هيلا ملستلا نع تعنتما ىه

 نيريغملا ءالؤه ربحت ناك ف يك هنم ىزنل ةيغاطلا اذه باطخ انه زر, ذن وك الوه لسر

 مثألا نم مهادع نم اورقتحأ ىتح مهسفنأب مهوهزو مهددع ةرفوو مهتّقب مهزارتعاو

 تايذا ةكرعم ةيأ ىف مه ه اورذقي ملو مهشويجو مهتحلسأ مهتعنام مهنأ اونظو

 ىدنشقاقلا نم لك هرك ذ ا وكالوه باك صن كيلاو ٠ بط ضل | مهنع

 طساب مهللا كمساب ٠ مظعألا دئاقلا ابرسغو اقرش كولملا كلم نم :ىريرفلاو

 نيذلا كلامنا سنج نم وه ىذلا زطق رفظملا كلملا ملعي ٠ ءامسلا عفارو ضرألا

 57١ 1419 ص قاشلا مسقلا ١ ج كولسلا : ىزيرقملا (1)

 مج ادفلا وبأ ؛ | مو« ص ؟ جه لصاو نيا (م) ..١( ص مج: ادفلا بأ (0)
 <* ص م ج ىثعألا حبص (4) 8455 ص قالا ممقلا ١ ج كولسلا : ىزيرقملا ؟8- ١ ص

 418 450 ص ىناشلا مسقلا ١ ج كولسلا )هز



 3 اهتتطلس سربيب ةيلوت ليبق رصم ةلاح

 هناطل ناك نم نولتقي و «هماعنأب نومعنت. « ملقالا اذه ىلإ انفويس نم اوبره

 ةيرصملا رايدلاب هتكلمم لهأو هتلود ءارهأر ئاسو زطق رفظملا كلملا ملعي . كلذ دعب

 ىلع انطلسو هطخس نم انقلح «هضرأ ىف هللا دنج نحن انأ «لامعألا نم املوح امو

 « مريغب اوظعتاف «رحدزم انزع نعو «ربتعم دالبلا عي مكلف . هبضغ هب لح نم
 نحتف .٠ أطخنا مكلع دوعيو اومدنتف ءاطغلا فشكتي نأ لبق كىمأ انيلا اوماسأو

 ضرألا انرهطو دالبلا انحتف دق اننأ معمس دقو . ىش نم قرن الو ىكب نم محرنام

 كيووت ضرأ ىأف.بلطلا انيلعو برحلاب ميلعف دابعلا منعم انلتقو داسفلا نم

 انتباهم نم الو «صالخ انفويس نم كل افف ؟ مكيمت دالب ىأو مكيجتن قيرط ىأو

 انددعو لابحلاك انيولقو قعاوص انفويسو قراوخ انماهسو قباوس انالويفن . صانم

 ىلإ ... عمسدال انيلع كاعد عفتتال انلاتقل رك اسعلاو عنمتال انيدل نوصحلاف .لامرلاك

 « اهرارش موحن ىرتو اهران برح ا مرضت نأ لبق باوحلا درب اوعرسأ ” لوقي نأ

 « ةيهاد ٍظعأب انم نوهدتو ازرح الو ايفاك الو « اع الو اهاج انم نودجبت الف

 ءم انرذح ذإ م انظقيأو «ى انلسار ذإ م انفصنأ دقف . ةيلاخ مكنم كدالب حبصتو

 ىثخو ىدهلا عاطأ نم ىلعو مكيلعو انيلع مالسلاو . مك اوس دصقم انل باف

 0 ىلعألا كلملا عاطأو ىدرلا بقاوع

 قدحأ دقو  سألا ىف مهرواشو هءارمأ عمج زطق ىلإ باّككلا اذه لصو ال

 ةاقالمل جورحلا ىف سعألا لقأ ءاسهألا ضعب دّرتف ؛راتتلا ءالؤه مدّدهتو رطخلا مهب

 اولتقف لسرلا لتق ىلع زطق ىأر زرقو ؛ هنم ةيشخ كالذو هتلزانمو دينعلا ٌودعلا اذه

 0 باب ىلع مهسوءر تقلعو

 ركسعب زطق جرخ ( م 155٠0 ) ه 504 ةنس نابعش ١6 نينثالا موي ناك امو

 لسبملا ةعلق نم مهريغو ناورتلاو برسعلاو ماشلا ركسع نم مسهيلا مضنا نمور صم

 ةنص]عرت آرنهمع-وماعب ؛ ؛ ءو ص قىأقلا مسقلا ١١ج كولسلا : ىزي رقما )00(

 رى 8توأامرو هآ[ 1[]عجمأ ص اطع 18110016 ةعععب م. 269.



 هرصع ىرصم ةراضحو سريس رهاظلا 5

 لاقف . اوعنتماف ليحرلاب مهسمأو ءاسحألا زطق بلط اهوغلب الو ؛ةيحاصلا نيدصاق

 نوهراك ةازغلل متأو لاملا تيب لاومأ نولك أ نامز مكل ! نيماسملا ءارسأ ايد” ل

 هللا نإف هنيبب ىلإ عجري كلذ تمي مل نمو ىنبحصي داهللاا راتخا نف هجوتم انأو

 « نيرخأتلا باقر ىف نيملسملا ميرح ةئيطخو هيلع علطم

 نم ليحرلا نع اوعنتمآ نيذلا كيلاملا ءارصأ سوفن ىفرثأ لوقلا اذهل ناك

 اذه ةمجاهم ىلع اعيمج اوقفتآ ىتح هثيدح نم ىهتني زطق دكي ملف «راتتلا ةاقالمل رصم
 ٠ هّدح دنع هفاقيإ و ودعلا

 فاعض مضني نأ ةيشخ حلصلا ماربإ نأ, قدعلا عم تارباتع ىف زطق لخدي م
 دوقي نأ عيطتسم هنأب ملل ليلدلا يقي نأ دارأ هنكلو «لوغملا ىلإ هّئازمأ نم بولقلا

 اْيح ةسامخلا تدازو تاعاشإلا بح تدّدبت دقو . دودحلا ىلإ ادحتم ايوق اشيج

 .ىرصملا شيلبا لصاو مث نمو ؛ةزمغ ىف لوغملا ةيماح سربيب ةدايقب كيلاما مزه

 ةاقالملريسلا مي مث ءاكع ىف ةجئرفلا دايح نمضو لامثلا وحن لحاسلا ايذاحم ريسلا

 قزم ثيح «تولاج نيعب» فورعملا ناكملا ىف ناسيب نم ايبرق مهولباقف لوغملا

 مهراصتنا ىلإ ىّدأ دق نييرصملا بره نأ ىلع نيرصملا ىوق لمثش لوغملا شيحلا

 .كيلاما شيج ىلع لهس امم ةقّرفتم مذارش ىف مهنم ةلافلل لوغملا بقعت ببس

 دتراو لاتقلا ةموح ىف اعيرص « اغبتكح » للوغملا دئاقلا عقو دقو . مهيلع ءاضقلا

 مم سماتل نييحيسملا اوحيذو اهولهأ راث ىتلا قشمد ةيماح هبلا تمضنا ىذلا هشيج

 ٠ مالسإلا لاو ز ىلع

 ىلع نييب وبرألا ءارسأ داعأ م ةبررخما ندملا عيمج ىف هباصن ىلا نمألا زطق داعأ

 نيب ىتلا دالبلا ىف هل ةبطحخللا تميقأو «ةيزكا هل اوعفدي نأ ىلع هامحو صممح ةيالو

 ع١ ص ىناشلا مسقلا ١ ج كولسلا : ىزيرقملا (1)

 ٠ نادلبلا مجسم : توقاي ٠ نيطسلف لامعأ نم سلبانو ناسيب نيب ةديلب (؟)



 ه١ اهتتطلس سريب ةيلوت ليبق رصم ةلاح

 3 دالب تداعأو رصم تحن ىتلا ةكرعملا هذه نم هتدوع دنعو . تارفلاو بلح

 دورس 11 تيطاداوا هل ضّرعت املاط ىذلا دسحا كلذل ةسلرف عقو

 نا تلك هتبغر قيقحن نود زطق لاح دقو داّقلا ءالؤه ردقأ سرس

 لول نيدلا ردب نب نيدلا ءالعل اهاطعأو هدعوب هل في مل هنأ الإ اهب هدعو دق

 هناوخإ و سربس سوفن ىف انك نيذللا دقحلاو ةنيغضلا نماكمل اريثم فلحلاا كلذ ناكف

 قم اع سرس تالسواةل مولا اوراق 6 ىاطقأ نترافلا لك ذم لق لع
 : ثاطلسلا لتق ىف ءارمألا

 اكول هناف ؛ بلح ةيالو سربس حني نأ ضفر نيح أطخأ دق زطق نأ ىلع

 ثيرتي مل هككل . رصم ةنطلس ىف هل سفانم ريكأ داعبإ نم نكمل اهايإ هحنم دق

 ريغ . سربس نأش نم فعضي اذه هلمعب هنأ دقتعاو هدعو فلخأف ىمألا اذه ىف

 هراصتنا دعب ةصاخو تقولا كلذ ىف سربيب هب عت ناك ىذلا زكرملا نأ ىف هنأ

 ىديأ نم ماشلا تارامإ ربكأ هعازتناو بلحو ىق قشمد نم مهجارخإ و لوغملا ىلع

 ناك هنأ انباع اذا ةصاخو تابالولا ىدحا نم هنامرح هنأش نم للقيال بويأ ى

 ناكو ٠ ةيرصملا ةسايسلا حرسم ىلع اريطخ ارود بعل كيلامغا نم قيرف سأر ىلع
 كلذ ّدص ىف مهيلع داتعالاو مهتافاصم ىلا اريخأ ٌرطضا دقو مومسأب ىثخي هسفن زطق

 هذهف ٠ ةيسابعلا ةفالحلا ىلع ىضقو ةيمالسالا دالبلا حاتجا ىذلا ريطخلاا دعلا

 ناكو ؛ ةقيحص ةّوه ىف هب تدوأ هشيج دئاق ءازإ ناطلسلا اذه اهعبتا ىلا ةسايسلا

 ءارمألا عطقأ م تاعاطقالا مهعطقي و ةيرحبلا كيلاملا هيلا برقي نأ هب ردجألا

 ٠ مهبناج نمأيو مهرش قتي كلذبو ةيزعملا

 8صلعرب امص همام ى 11 1هاممرع هك 18ئيمغتم طع11:0016قيععور من262. )١(

 م.م ص »عج :ادفلاوبأ (0)

 م١٠ صه ج : نودلخ نيا )م(

 مم ه ص ىتاثلا مسقلا ١ ج كولسلا : ىزيرقملا (4)



 هرصع ىف رصم ةراضحو سربس ىهاظلا هم

 دعب نيرئاث اوناك مايأ ةعيفر ةلزنم مهل هلازنإ و مارك الاو ةوافحلا نم زطق هب مهلباق أم

 ةايحأ مهبهو ىذلا وهزطق نأ اوركذي ملو اذه اوسن دقل ! من . ماشلا ىلا مهرارف

 . هلايتغا ىلع مهرمأ اوعجأو «فيسلا نم ىندأ وأ نيسوق باق اوناك نأ دعب

 نم اوحيرتس نأ ىلع سرس مهسأر ىلعو ةيرحبلا كيلامثا نيب ةرصاؤملا تمت

 ؛ ديصلاب لغشتا ةيحلاصلا براق ام اذا ىتح رصم ىلا هقي رط ىف وهو هوبقرتو زطق

 نم ةأرماب زطق هيلع معتاف لوغملا ىرسأ ضعب سريبب هنم بلط كلذ نم غرف املف

 ضقناو ناطلسلا دي ليبقت ىف هتبغرب ىهاظت نأ الإ سربس نه ناك امث ؛راتتلا ىس

 ةدعقلا ىذ رهش ىف كلذ ناكو ؛هيلع اوزهجأف مهفويسب نورخآللا هعبتو فيسلاب هيلع
 كي

 .٠ همر ةتس

 مولتق نأ دعب و مهسفنأل هؤادعأ رأثو مظعلا لجرلا كلذ ةايح تبتنا اذكهو

 كلملا شرع ىلا اواصو نأ ىلا مهفويس نيرهاش اوداعو ضرألا ىلع قلم هوكرت
 ىف 3 :

 . ىنأيس ام ىلع ةّقلاب ةكلما ذخأو سريسب هيلع سلفب

 5١17 ص ا# جا 3 ادفلا اوبأ 0(

 و»9صارج : سانايا (0)



 كالمإنلا
 م -_ ٠

 : اهب هتطلس ديطوتو رصم ةنطلس سربيب ءالتعا و

 ٠ تاروثلاو نتفلا ىلع ءاضقلا (1)

 . ةيسابعلا ةفالملا ءايحإ (س)

 : ةبجياللا سرب ةسايسادي و

 )١ ( نييييلصلا ءازإ سرب فقوم ٠

 ٠ سريق ةريزج وزغ (ب)

 ٠ ماشلا دالبب ةيليعامسالا ةفئاطلا ذوفن لع سريبب ءاضق (ج)

 ٠ لوغملاب سرييب ةقالع ( و )

 ٠ ةينيمرأب سري ةقالع (ه)

 ٠ !روأ كولم ءازإ سريبب ةسايس (و )

 ٠ ةبونلا دالب ىف سرييب ذوفت عاسنا ( ن)

 . زاجاب ةسّدقملا نكامألا ىف سرييب ةطلس دايدزا (ح)

 ٠ سربيب و ةشبحلا ىشاجن نيب تالسارملا لدايت ( ط١
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 ةلاقلا نانلا

 اهب هتطلس ديطوتو رصم ةنطلس سربيب ءالتعا - ١

 صرب نيدلا نكرريمألا ىلع زطق رفظملا كلملا لتق دعب ءارمألا رايتخا عقو

 هعبت مث هل فلحو هعبابو ب هرعتسملا ىاطقأ نيدلا سراف هيلا مّدقتو «ىرادقدنبلا

 هل لاق ةعيبلا تمت املف ٠ ةرهاقلا ىلا موصو لبق ةي اصلا برق كلذو ؛ءارسألا

 . لبخلا ةعلق ىلا كعولطو ةرهاقلا كلوخد دعب الإ ةنطلسلا كل متت ال : ىاطقأ

 مهقيرط ىف مهيقلف نورخخآ ةعامج و ىديسشرلا نابليو نووالق ريمألا هعمو بكرف
  زطق ةلباقمل اجراخ ناكو  ةنطلسلا بئان ىلا ىمديأ نيدلا نع ريمألا

 ةعلقلا ىلا مهمّدقت مث ةعاطلا ضورف هل مّدقو سرييب عيابف ؛ ثدح امب ءالؤه هربخأف

 هب احرف زطق مودقل تنيز دق ةرهاقلا تناكو ٠ اليل اولصو ىتح اهماب ىلع اوفقوو

 مدق ىّتح ةنيزلا كلت تزتساو « اهيلا همودقب اراشبتساو راتتلاب هلعف امل ارورسو

 افوخ لجوو مها نم زطق لتقو هكلمت ربخ عيشأ نيح سانلا قمل ام ,غر سربيب

 دال ور !نم هيلع اوناكام مهتدواعمو ةيرحبلا كيلاملا لظ نم

 ىلااصلا سربيب نيدلا نكر ىهاقلا كلملاب بقلت رصم شرع سريري ىلوت (ىل

 دحأ هب بقلتاه هل لاقو بقللا اذهرييغتب ربزلا نب نيدلا نيز هريزو هيلع راشأف

 ؟؟هاظلا كلملاب بقلتو هتروشمل سري عقتساف «ملفأف

 ؛ لئاضفلا لأ نب لضفم (؟) 145 ةقرو ٠١ ج خيراوتلا نويع : يتكلارك اش نبا ()

 كولملا لود ةفرعمل كولسلا : ىزيرقملا هوب س ده ص ديمعلا نبا رات دعب ايف ديدسلا جهلا

 جا «رشبلا رابخأ ىف رصتخما : ادفلاويأ 9 عرب دس ع5 ص ىناثلا مسقلا ١1ج

 ءأدلدمك ص ىناثلا مسقلا ©” ج ةرهازلا موجنلا : نساحن ا وبأ ؛ ؟.م ص



 هرصع ىقرصم ةراضحو سريرب صهاطظلا 6_ى

 نيدلا حالص هغلب ام غولب ىلا حيمطي كلملا تسد ىلع هعبرت دعب سريب ذخأ

 نيذلا نييبيلصلا ىلع برحلا نالعا ىلاو «ةيرصملا ةيروطاربمالا قاطن عيسوت نم
 هدهج لذب هنأ ىرتسو . طسوتملا ضِسألا رحبلا لحاوس ىلع نوريغي نولازيال اوناك

 هلهمي مل ذا « هضاررغأ لك ققحت' مل تناك ناو دالبلا هذه نم مهتفأث لاصتتسا ىف

 ٠ نابلصااو سيقاونلا نم ةيلاخ ةيلحاسلا ندملا ىري ىّتح نامزلا

 اوتبث دق اوناكن يذلا لوغملا تاراغ ٌدر ىلا صاخ عوتب اهجوم همه ناكو

 ةرسألا وأ «تاناخليالا» ةرسأ ىمست ةيكلم ةرمسأ مهل اوسسأو سراف ىف مهمدق

 ةيقابلا تايالولا دِص راتتلا عم اوقفتا نيذلا نييبيلصلا 0 كلزكو « ةيك الوهلا

 راكو ءارمألا هلوح عمتجاو ةعاقلا لخد نأ دعب هارن اذلو . ةيسابعلا ةفالحلا ىديأىف

 همعن قادغإ و ةيلاعلا بصانملا مهتيلوتو باقلألا مهحنم ىف ذخأي ةلودلا لاجر

 ءالوب فتكي ملو . هدعاس مهب ىوقيو هرزأ مهب ٌدتشيل ةعساولا تاعاطقالاب مهملع

 ةرفانلا سوفنلا ليمو بعشلا ةيحمو ةيعرلا فطع بسك نأ دارأ لب هل ءارسأللا

 ىاطقأ نيدلا سراف نيعف ؛املع ءاصألا بيصنتو هتلود نوكش بيرت ىف ذخأف هيلا

 ضوّوقو رادنزاحلاا نيدلا ردب ريمألا ةنطلسلا ىف هنع بانتساو كسعلل اكباتأ برعتسملا

 تنب نب نيدلا جات ىلوو ابب دقعلاو لحلا بحاص راصو ةلودلا رومأ عيمح هيلإ

 هناكم ىلوو ةرازولا نم ريبزلا نب نيدلا ني ز بحاسملا لزعو رصم ءاضق نعألا
 + تين دا ها عاملا

 هل ةبحلا لماوع مهسوفن ىف ثديو هنع ةيعرلا ىضر بلجتس نأ سربيب دارأ

 سوكملا نمزطق هثدحأ املك لطبأف ؟تائيسلا نم هادي تمّدقام ىسانتو هيلإ ليملاو

 ةعوصامج» لق ممم ظوماءر 4 م1 مد: هر 1عرعمع دم اطع 2110ل16 ةيععتر )00(
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 مئادب : سايإ نبأ ؟ غم م ص ىنأشلا مسقلا ١ ج كولملا لود ةفرمإ كولسلا : ىزيرقملا (؟)

 وهو - ومص ١ ج «روهدلا عئاقو ىف روهزلا



 ماب سرس سهافلا ةنطلس

 قلب

 هتبحم اوب رشأو عينصلا اذه سانلا هل دمحو سوفتلا هيلإ تنأمطاف . بئارضلاو

 ذنم دالبلا ىف نيقزفتم اوناكن يذلا ةيرحبلا كيلاملا راضحإ ىف ّدج مث + مههولق ىف
 مهيلع ضافأو هلوح مهعمفب ىلاهألاب مهمثطب ىفالت كلذب و . ىاطقأ سرافلا لتق نأ

 . ريثكلا ءىبثلا معنلا نم

 هئالتعاب مهماعي ماشلاو رصم ىف ءارضألاو باقنلا رئاس ىلا سرييب لسرأ كلذك

 ضع ىوس ىحاوتلا رئاس ىف ناعذالاو ةعاطلاب هوباجأف ؛ ةيرصملا دالبلا شرع

 نع اوعنتماو ىهاظلا ةيلوت مهيلع مهيلع مظع هتاف ة ةيماش ١ تاهحلا ضعب ىف ءارهألا

 أووضنب ىتح مهنب راحم ىلإ هاظلا ادحامم مهدالب اولقتساو اناطلس هب فارتعالا

 . ةيجراخلا هدالب نوئشل غرفتي نأ لق هئاول تحن

 : ةيلخادلا تاروشلا (1)

 ضعب جرح ذإ ؛ رصم شرع هثالتعا رثأ ىلع سرييبل اماه ّومللا فصي م

 رجنس نيدلا ملع نيرئاثلا ءالؤه نمو ٠ 0 كلملاب اوبلاطو هتعاط نع ءارمألا
 أبلع اناطلس هسفنب ىدأت دقف ٠ قد زطق رفظملا كلملا هبانتسا ىذلا ىلحلا

 تبرضو اهربام ىلع هل بطخو دهاحلا كلملاب بقلتو « هوه ةنس ةحملا ىذ ىف
 فرشأللاو هامح بحاص روصتملا كلملا لسار لب كلذب فتكي مو . همساب ةكسللا

 . هبلط ةباجإ نع اعنتماف «ةتعاط ىف الخديل صمح بحاص هوكريش نبا

  ناكديأ نيدلا ءالع عم اشيج زهج « هيلع رجنس جورب سربيب ملع املو
 قتلاو « ه هو ةنس رفص ىف قشمد ىلإ شيحلا اذه لصوف ؛ هتيراحن ىرادقدنبلا

 م « كرثلا ثلثو ةاكزلا ثلث مهنم ذخأي راصف بئارضلاب رصم قلاغأ لها لقت دق لق نا 00(

 : لئاضفلا ىلأ نب لضفم ٠ ةنسلا قراند <.« ٠. وحن كلذ رادقم غلبف ؟ درفلك ىلع ارانيد ضرق

 ١85 ةقرو ؟١٠ ج جراوتلا نويع : ىتكلا كاش نبا ؛ هم س +07 ص ديدسلا جهلا
 8زع ؟[ذالنهص ةلاستعب ؟لرو ؟ 498 ص ىفأشلا ممقلا ١ ج كولسلا : ىزيرقملا (0)

 ةلقصما سطع هع كانجم طوعصممأو ه8 1! عجن م. 14.

 ١٠م ص * ج « رشيلارابخأ ىفرصتخما : ادفلاوبأ (0)



 هرصع ىف رصم ةراضحو سرس ىهاظلا هرب

 «قشمد ةعلق ىلإ نيبراه هعابتأو ىلحلا رفو هيلع بلغتف اهرهاظب ىلا شيحي

 اوضبقو ركسعلا هعبتف كبلعب ادصاق ءىبث ىلع ىولي ال جرح ليللا ّنج ام اذإ ىتح
 قشمدىلع نيدلا ءالع هالوم ىهاظلا ىلوو أ لقتعاف ةيرصملا رايدلاىلإ هولمحو هيلع

 ةلخاد دالبلا هذه تربتعا تقولا اذه نمو ٠ امهيدلب ىلإ صمحو هامح ايحاص داعو
 . اهربانم ىلع هل ىعديو اهيف ةبطحلا هل ماقت ىهاظلا كلملا ةزوح ىف

 ونغ نمر صم ىلا هتدوع دنع الع ىلو دق ناكز طق ناف بلح ةيالو نع امأ

 راس ديعسلا نأ ريغ « لصوملا بحاص قؤلؤل نيدلا ردب نب نيدلا ءالع ديعسلا راتتلا
 مهيلع هتيالو سانلا هركو كسعلا هضغب نأ امئارحب نم ناك «ةجوعم ةريس بلح ىف

 نم ةليلق ةعامج مهيلإ درج ه هه ةنس رتاوأ ىف ةريبلا ىلإ راتتلا ريسم هغلب ام دنعو

 ىلع لمعلا وأ راتتلا ةاقالم نم ةليلقلا ةمؤرشلا هذه عنم ىف دحأ ةحيصن لبقي لوب دنحلا

 اهدابأ ام ناعرسو« ةئفلا كلت ريسم ىللعرصأو قدعلا ةمداصم ىلع ىوقتل مددع ةدايز

 اواوتساو ديعسلا ىلع اوضبقو كلذل ءارسألا ظيغ دادزاف «ةريبلا نم برقلاب راتتلا

 . ريثثدلانم افلأ نيس نوخزؤملا هردقيو ءاملظ ىلاهألا نم هّرتبا ىذلا هلام لك ىلع

 كلذب ىهاظلا كلملا اوملعأو ىزيزعلا نيجال نيدلا ماسح هناكم ءارسألا ىلو

 نيدلاماسحز فو اهوكلمو اهملإ اوراس راتتلا نأ ريغ . اهب نيدلا ماسح زقتساو مهقفاوف

 سلا لأ ىف ٌىظف راتتلا نم اهبحاص روصنملا كلملا اورذح كانهو ؛ هامح ىلإ هعم نمو

 قالو مهيلإ جرخ موق قدص نم ققحت اى هنأ ريغ ؛هب ردغلل مهنم ةليح كلذ نأ
  هامح ىلع اوضقتنا دق ءانثألا هذه ىف راتتلا ناكو - صمم ىلإ مهعم راسو مهب

 اوقتلاف (راتتلا ةيراحم ىلع ه هو ةنس مزحملاف صم ةدشتحما عومللا هذه تقفتاف

 هاو # هو :  ع ص ىتاثلا مسقلا ١ ج كولملا لود ةفرعمل كولسلا : ىزيرشملا )١(

 طاسيعس برق دلب : ةريبلا () ١١١ ص مج ءرشبلا رابخأ ىف رصتخملا : ادفلاوبأ (؟)
 ردصتخملا : ادفلاوبأ (4) - فتادلبلا رجعم : توقاي ٠ ةيمورلا روغتلاو بلح نيب

 ٠١١ ص ديدسلا جهلا : لئاضفلا ىلأ نب لضفملا ؛ ٠١4 - ١٠٠م ص م ج ءرشبلا رابخأ ىف
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 مهعبتو هددع لق نزال وقر دش ةرصنلا تمتو هولتاقو صم هاظب مهب

 لضفألا هوخأ هعمو هامح ىلإ روصنملا كلملا عجرو ؟ نورسأ,و نولتقي نوماسملا

 قشمدب عيملا لظو صمح بحاص فرشألاب كانه اعمتجاو قشمد ىلإ اراس مث

 اهب ماقأو رصم ىلإ بهذ هنإف نيجال نيدلا ماسح امأ ٠ رجتس ةروث تهتنا ىتح
 ٠ صاظلا كلملا لبق نم ايئان ىصملا نبدلا رفن هناكم زرقتساو

 ةعامج ىلع ضبقلاب ىهاظلا هفلك قشمدب ىرادقدنبلا نيدلا ءالع رقتسا نأ دعب
 قرشألا ىدغب نيدلا ءاهب لاثمأ كلملا ىف هل مهتسفانم مهوتب ناك ن يذلا كيلأملا نم

 دالبو ةرنغو سلبان لع ايلاو ريخألا تاكو . امهريقو ىلربلا شوقأ نيدلا سمشو
 أملو . قشمدب رجنس ةبراح نيدلا ءالع ىلإ مضنأ دقو زطق رفظملا لبق نم لحاسلا

 نيدلا سم لوح ةيرصاتلاو ةيزيزعلا كيلاملا عمتجا ىدغب ىلع نيدلا ءالع ضبق

 هيلإ مايضنالا ىلع امحاص لمح دارأو صمم ىلإ مهب راس مث ءاليل قشمد ىلإ اوفو

 ظلغأف كلذ ىف روصنملا لسارو هامح ىلإ هجوتو هكرتف «كلذ ىلإ هبجي مف سرييب َدَص

 نيدلا ءالع هلسرأ ىذلا ىصملا نيدلا رفن اهبو بلح وحن ابضغم ىضف ؛ّدرلا ىف هل

 هكرتو هنيمأتل ىهاظلا كلملا ىلإ ريسملا ىف هيلع لاتحاو ةريبلاب راتتلا رابخأ عالطتسال

 ضمت لو . ىهاظلا وحن راسو هلوقب نيدلا رفن رتغاف ؛هتعاط تحت فارطألا هذهب

 هلوح عمجو لاومألا نم اهم ام ىلع ىلوتساو بلح ىلع ىلربلا ضنا ىتح ةليلق ةّدم

 ةدايقب هتب راح ماشلا ادصاقرصم شيج راسو ٠ لاتقلل دعتساو نإجرتلاو برعلا

 هدرو بلح هكرت ىلع هخبوف هيلإ نيدلا رفش ريم ىهاظلا لعو ىدومحما نيدلا لامج
 ىلإ عيمجا راسف ؛ ىلربلا ةيراحن اضيأ وه هريسو ىلا رجنس نع افعو شيلا عم

 هءالو ناعأ اهريغ هديب دحي مل الو ةريبلا ىلإ ىلريلا برهف (يلع اولوتساو بلح

 ةعقوم نم مظعأ تناك ةعقوملا هذه نأ ؛ 7٠ ص ديدسلا جَبلا : لئاضفلا بأ نب لضفم ىذ )١(

 ٠ اهفرئاخلا نمراثلا باصأ ام ةرثكل تولاج نيع

 م١٠  م.و ص مج « رشبلارابخأ ىفرصتخما : ادقلاوبأ ()



 هرصع ىف رصم ةراضحو سري ىهاظلا ا

 «هتدافو سربيب مزك أ هيلإ مدق املو . رصم ىلإ مودقلا ىف هنذاتساو ىهاظلا كللل

 هيلع ضبقف ىهاظلا كاملا هيلع ريغت نأ ثبلي ملو ؛ ةريبلا ىلإ ايناث اهرداغ مث
 . 8 ةتسس

 ٠ نيب ويألا ءارسأ دحأ ثيغملا كلملا كركلا ةنيدم لع ناك ءانثألا هذه ىفو

 مهذمتاف روز رهش نم ةعامج ةيقرششلا دالبلل راتتلا حاستكا رثأ ىلع هيلإ لصو دقو

 ةزوح ىف تلخد ىلا تايالولا نم اهيلي اممو كب وشلا ىلع ةراغالل مههجوو هل ادنج

 ٠ سربسس ىهاظلا
 ىلإ باهذلاب ىهاظلا مهف دارك الا ءالؤه هلعف امب رصم ىلإ رابخألا تءاج

 مهنمأف داركحألا نامألا بلطو هتعاطب هيلإ لسرأف كلذب ثيغملا ملعو كولا

 نمأي حل سرييب نأ ريغ ٠ منع افعو ىهاظلا مهلبقو اهوفاوف رصم ىلإ مهاعدتساو

 رخآلا عيب رف رصم رداغف  هترو نم مئاد فّوَحن ىلع ناكو - ثيغملا بناج كلذ دعب

 اهدلو ىف ةعفاش ثيغملا كلملا مأ هيلع تدفو ةزمغ ىلإ لصو (ملو . ه1 ةنس

 ىعدتسا مث ةدوعلا ىف امل نذأو ىهاظلا كلملا اهبلط باجاق هل ناطلسلا نامأ ذخأو

 هدهع ثيغلل عري ل سهاظلا نأ ريغ ٠ ناسيب ىف الباقتو دّدرت دعب هيلإ مدقف ثيغملا

 ؛اديقم ةرهاقلا ىلإ هثعب و هيلع ضبقف هنع وفعلاو هفاطعتسا ىسانت هنأ اك هنيمأتو هل

 . لثق ىتح لبحلا ةعلقب القتعم لظف
 هذه نع نوخرؤملا هيوري ام مص نإ رذعلا ضعب لح نقاط درك دقو

 اهسفن نع ىهاظلا ةأرما دوار دق ناك ثيغملا نأ دنلا ,أ 5 ذ دقف ؟ ةثداحلا

 ةنطاس دهع ىف كركلاب هتجوز كرتو رصم ىلإ مدقو ةزغ ىلإ هنم سريس ّرف نيح

 قيثاوملاو دوهملا اهعم ىبنُو بولقلا ظفحت تحصنإ ةئداحلا هذهو . مّدقت اكزطق
 :نودلخنبا (؟) 4١81و 8711و 5١١ ص » ج «رثبلا رابخأق رصتغما : ادفلاوبأ (1)

 دعب ايف ديدسلا يملا : لئاضفلا ىلأ ني لضفملا () 7888 ص هج ء«ريخلاو ادتبملا تاويدو ريعلا
 ؟1# و1 ةقرو ٠١ جا جيراوتلا نويع : ىتكلا كاش نبا ؛ ٠١ م ١.07 ص ديمعلا نبا حجرات

 51١ ص م جا « رشلا رابخأ قرصتخما : ادفلاوبأ قفل



 5 سربيب سهافلا ةنطلس

 .ثيدحلا فرحزو لوقلا نياب هل ىهاظتيو ثيغلل ءىسلا رمضي ىهاظلا ىرن اذل

 ااا تييحملا عما لدم نساظإل رع عا سا كانو هنم نكمت ىح

 رضحأ ثيغملا لع ضبق نأ دعب ىهاظلا نأ ىررقلاب لضفملاو ادفلا ىبأ نم

 ةجنرفلا لسرو دوهشلاو ناكلخ نب نيدلا سمش ةاضقلا ىضاقو ءارسألاو كولملا

 وك الوه نيبو هنيب اوناك ن داء ارتسلا رتعاو هلدتق ءاهقفلا ىواتف مل رهظأو

 كركلاي نم ىلإ ناطلسلا بتكو عملا ضفناو ؛مليلع ةزوك ذم بتكلا تئرقو

 علخلاو بتكلاب راداتسالا نيدلا نعو ىرسيبنيدلا ردب مهيلإ ريسو مهدعوتي و مرذحي

 الاصتا مهب الصتم راتتلا عم اطاوتم ناك ثيغملا نأ ديفت ةياورلا هذهو ٠ لاومألاو

 اببس كانه نأ ا« ىهاظلا ىدل هماهتا ىف ةهبشلا ىوق امث لسرلاو تايتاكملاب ايرس

 فقيل ثيغملا ىلإ مدق دق ناكراتتلا لسر دحأ نأ وهو هب ردغلا ىلا سريب اعدرخآ

 . ثيغملا هركنأف هيلإ هرضحي نم ثعب نش ملع اهلف ؟رهالا كانا رابخأ لع

 سصهاظلل ثيغملا فاطعتسا نأ اضيأ مهفن اذه نمو ٠ هلاسرإ ىلإ رطضا مث القأ

 ةرصانمب هل دياكملا ريدي وه اهب هتوطسو هتّوق نم افوخ الإ ناكام نامألا هبلطو

 . ىقخ فرط نم وأو مهيلإ مامضنالاو هئادعأ

 بترو اهلهأ نمأو كركلا ىلع ايلاو ىهاظلا كلملا لسرأ ثيغملا لقتعا نأ دعب و

 ناكو صم بحاص هوكريش نب فرشألا ةافو هتدوع دنع .هغلبو رصم ىلإ سربيب

 كولملا لود ةفرعمل كولسلا ؟ ١١و ص ديدسلا جهنلا 9107 ص م ج «زشبلا رابخأ قرصتقلا )١(

 م١ ص ىناثلا مسقلا ١ ج

 نويع : يتنكلا رك اش نبا ؛ف 4 ١١ ص بوي أ قب رابخأق بركلا جرفم : لصاو نياركذ (؟)
 , البلا هعاضقاب هايإ هدعوو ثيقملا كلل رك الوح ركش نمضتن بتكلا هذهنأ ©« 581 ةقرو ٠ ج حجراوتا

 . رصم حتفل سراق فلأ ني رشع لاسراب و « ةزرغ ىلإ ىرصب نم

 ١1 ةقرو ٠١ ج ٌجراوتلا نويع : ىبتكلا رك اش نبا (*)
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 ىلا مهيف ةثراوتم لزت ملو « نيدلا رون لداعلا كلملا مايأ نم هئابآل ايثارو اهلكلم
 اهنم ضرفقاو رصم ناطلس ىلإ تلآ هتومبو - ه 4١+ ةنس فرشألا تام نأ

 غ3(

 ٠ بويأ ى كلم

 : ةيسابعلا ةفالخلا ءابحإ (م)

 ةموصفم ىرسعلا ةككفم هيف دالبلا تناك ثقو ىفرصم شرع ىهاظلا ىلوت
 لماوع ةّدع اهعزانتث رصف . ىحاونلا نم ةيحان لك ةلماش تابارطضالاو ةدحولا

 نيب وبأألا علطتو اهيف سعألاب كيلاملا نم ءاسمألا دادبتساو اهل نييبيلصلا تاشوانم نم

 ىديأ ىف اهضعبف ةدّدعتم كلامم اهنأك ةيماشلا دالبلاو امل راتتلا ديدهتو اهملا ماشلاب

 ايظع اءزح اولتحاو اهيلع اوراغأ دق راتتلاو ءاهلحاوس نولتحي نويبيلصلاو « نييب وبألا
 .ءارو ام دالي ىصاقأ نم ةيقرشلا دالبلا نم ريبك زب ىلع ءاليتسالا مل مت نأ دعب اهنم

 ٠ تارفلاو ةلجد ضوح ىلا رمنلا

 رحدو 2م ١964 ةنس ياني م ىف دادغب ىلع ماعلا موجحلاب وك الوه صأ امو

 دعب هسفن ةفيلخلا لس ةمواقم دادغب باوبأ ىلا هقيرط ىف قبي ملو ةفيلحللا شويج

 سابعلا وأ هادلوو وه لئالق مايأ دعب ّلتق نأ ثبلي ل مث نامألاب وككالوه هدعو نأ

 نم ةيمالسالا دالبلا تلخ ةفيلخلا اذه لتقبو ٠ نحرلا دبع لئاضفلا ز باو دبخأ

 . اهدهع قباس ىلا ةفالخلا ةداعإ ىلع ؤرحي نم نيماسملا ءاسمأ نم سيلو ةفالخلا

 اهيلع سعأ ىتلا هتقي ود ىف هتطاس ءاقب ىلع لمعلاب ىالسإ ريمأ لك لفش دقل اقح
 هتبغر نوكي نأ الإ برام وأ ةياغ كلذ ءارو هل سيلو اهكلم ىتلا هتعطاقم وأ

 ممو صو ج «ريخلاو ادتبملا ناويدو ريعلا : : نودلخ نبا 6

 : ب ”م 8 ص لصاو نبا لوقب اذه ىفو مصعتسملا ةفيلخلا لتق ةيفيك ىف تاياورلا فلتخت 6
 عضو ليقو قنخ هنإ ليقف ٠ ناك فيك هلتق ىلع دحأ علطي ل نكل هولتق مهناف هللا همر ةقيلخلا امأو

 - كلذ ةقيقحي معأ هللاو ةلجدلا ىف قررغ ليقو تام ىتح سفرو لدع ىف

 رروعممب لل ائامموتو ؟كتمامرو نأ طورمتم 11. مو. 463-462. (؟)



 92-0 تن حم تم قي م تيبس ىو بط همم 210 23 0 دق سس

 ةداعإ ىف دحأ ركفي ملو . ىرحألا ىحاونلا ضعب ىف هذوفن دايدزا وأ هتقطنم عاستا ىف

 سهاظلا كلملا رصم شرع ىلتعا ىّتح !ىغاش اهبصنم لظف ؟ ىلوألا اهتريس ةفالخلا

 . ( م٠117 )ه 6م ةنس سربس

 ةفالخلاا ةداعإ ىلع لمعي رصم شرع هتيلوت نم ةيلاتلا ةنسلا ف سرييب ذخأ

 نم ىبري سرب ناكو .٠ دادغب ىف وك الوه (بيلع ىضق نأ دعب اهتناكم ىلا ةيسابعلا
 لعجي و كيلامما نم هئارظن داقحأ ةضرصم ىف هشرعع ىؤقي نأ ىلا كلذ ءارو

 ةيسابعلا ةفالخلا ءايحإل سربيب ىعس روي ملو ريسلا وزعيو ٠ دالبلا ىف ايعرش هكح
 نع ديعب ىأرلا اذهو . ةيمطافلا ةلودلا عاجرإل ةعيشلا مايق نم هفوخ ىلارصمب

 رثأ ىلع هنإف ؛ ةيجنرفالاو ةيبرعلا رداصملا ىف هديؤي ام دحنال اننأ ذإ باوصلا

 نع وسلا ملرصمب ةيمطافلا ةفالسمللا عاجرإل م1144 ةنس تربد ىتلا ةارماؤملا

 دقتعا رويم ملو ريسلا لعلو . رصم مكح ىلا نيبمطافلا ةداعإل ى رخأ ةلواحم ىأ

 ىلع تناك ىّبلاو تقولا كلذ ىف ةيروس نطقت تناك ىلا ةيليعامسالا ةفئاط نأ

 ةفئاطلا هذه نكلو ؛ ةيمطافلا ةفالخلا عاجرإ ىف ركفت امبر سريسب عم ءادع

 «رصمب ىهاظلا كلملا ةطلس ضي. وقت ىلع لمعت اهلعحي ام ةوقلا نم ايدل نكي م
 ةفالحلا عاجرإ ىف اوركف ممنأ دقتعن انلعجي ام صوصنلا نم انيدل سيل هنأ اك

 ةداعال رصم ةعيش اهربد ىتلا تارماؤملا ىف اوكرتشا مهنأ عمسن لو «نييمطافلل

 . ةيمطافلا ةفالحلا

 هقبس لب ةيسابعلا ةفالحلا ءايحإ ىف كف نم لأ نكي مل ىهاظلا كلملا نأ ىلع

 نم معي داك ام ىذلا قشمد بحاص فسوي رصانلا كلملا كلذ ىفريكفتلا ىلا

 كاطع ةلاهصعاسلعم هم ةادجم طرصممأو هأ ا؟وومأ مج. 14-13. )١(
 تيب كلم ىدو<و ةيلقص كلمو ةيليعامسالا يش نييمطافلا اياقب عم ةصاؤملا هده ىف كرتشا )م(

 ٠ اهلعءاضقلا نم نيدلا حالص نكمبو سدقملا

 ماممامر- [ضصه-ط وماء, قل 11ةمغمس هأ 1خعووف ذم طم 110016 قععف مو. 197-198.



 هرصع ىف رصم ةراضحو سربيب ىهاظلا 03

 ريغ ؛هيلا هيعدتسي لسرأ ىتح قشمد ىلا مدق ايسابع اريمأ نأ انهم نب ىسيع ريمألا.

 كاملا مدق ام دنعو .٠ انهم نب ىسيع ىلا ةيناث ريمألا داعف راتتلا مودقب نوف هنأ

 ريمألا هربخأ تولاج نيع ةعقوم ىف راتتلا ىلع هراصتنارثأ ىلع قشمد ىلا زطق رفظملا

 انيلا هذفنأ رصم ىلا انعجر اذا” هل لاقف . ىسابعلا ريمألا كلذ مودقب انهم نب ىسيع

 ريمألا اذه ةيلوت ىلا ىجري ناكزطق نأ كلذ كرم ديفتسنو .“ هلأ ءاش نإ هديعنل

 ءوكذلا هذه ذقن قالي وطرمسب ل هنآ ريع نيماسال ةعئلخ

 ءايح] ىلا نوليمي اوناكت قولا كلذ ىف نيملسملا ءاسمألا نأ فيك انل حضتب مّدقت امم

 عرشف رصم ةنطلس سربيب ىلوت ىتح ةظوحلم ةبغرلا هذه تلظو ؛ةيسابعلا ةفالخلا
 هلامآ تققحت دقو . مالسالل هتماعز ززعي ىكل نوماسملا ءارعألا ءالؤه هيف ركفام ذيفنتىف

 نيدلا ءالعريمألاو سرييط نيدلا ءالعريمألا نم باك هيلا درو امدنع ةفالخلاا ءايحإ ىف

 سصهاظلا مامإلا نب دمحأ هنأ ىعّدي قشمد ىلا لصو الجر نأ نمضتي ىرادقدنبلا

 ناطلسلا امهيلا بتكف ؛ةجافخ برع نم ةعامج هعمو ىسابعلا رصانلا ماهإلا نر

 رصم ىلا ابابحه عم السيري و هتمدخ ىف موقت نم انيعي نأب امهفلكي و اريخ هب امهيصوي
 نيدلا ءاهب ري زولا هعم جرخو هئاقل ىلا راط هئيجي ملع ام دنعو . هلابقتسال ةّدعلا ٌدعأو

 نولي دوهلاو زك اسعلاو ءارمألاو نعألا تنب نب نيدلا جات ةاضقلا ىضاقو انح نبأ

 دشرتسملا ةفيلخلا نب ركب ىنأ نب ىلع نب ىقلا نسحلا ىلع نأ ني دمحأ سايعلا وب أو هريمألا اذه (1)
 نب نيسح دنع ماقأو رارفلا نم نكمت مث دادفب ىلع راتتلا موجم ءانثأ ىقتخا دق ناكو ٠ هللاب رهظتسملا نبا
 ءاقلللا رات : ىطويسلا - انهم نب ىبيع ريمألا دنع ماقأو قشمد ىلا بهذ مث هجافخ ىنب ريمأ حالف
 ه ؟ص ديمعلا نبا حجرات دعبايف ديدسلا جبنلا : لئاضفلا بأ نب لضفم (؟) مام اسس[ ص

 دمحأ سارعلا ايأريمألا عياب زطق رفظملا كلما نأ ؛ سام ص ءافلخلا يرات : ىطويسلا ركذ (©)
 هتنيهو ةئيدحلاو ةناع متفق برعلا ءارعأ نم ةعامج ىف راس ريمألا اذه نإ لاَقف كلذ ىلع داز و قشمدب
 عتنما هنأ ريغ ىهاظلا كلملا ىلا بهذيل قشمد بمئات سرييط نيدلا الع هيتاك مت راتتلا ىلع رصتن اورابنألاو

 نيدلا سمش ايحاص هعيابق بلح ىلا عجرو اهبلا مدقرخآ ايسايع اريمأ فأ ملع (ملرصم ىلا باهذلا نع
 ٠ للاب رصنتسملا ةفيلخلا لتقم رثأ ىلع ريب هاعدتسا ىذلا وه ريمألا اذه نأ دعب ايف ىرنسو ٠ ىلربلا

 ١م ص لوألا ممقلا ؟8 ج بدألا نونف ىف برألا ةيابن : ىريونلا (4)



 5 سربس ىهاظلا ةنطاس

 رظن عقو ني>و . هتنباقلل ةيرطملا ىلا اعيمج اوراسو ليجيإلا نولمي ىراصنلاو ةاروتلا

 هعمو سأيعلا ى راعش ني دودو معا بكرو هقناعو لجرت هيلع ىهاظلا كلملا

 هالك سارت سرع” اهواج ليلا ةملق ل الصو ىتح شيحلا امهعبت, ناطلسلا

 هلوصو نيح ىبأ ذإ ؛ ركرما اذهل أيس نمل هسدقتو ةفيلخن همارتحا غلبم رم ىلع لدت

 نأ امهناكم ىف ارقتسا نأ دعب أّسن ملو «لوخدلا ىف دمحأ مامإلا 5 ةعلقلا ىلا

 . هعم ىبزك وأ ةيترم ىلع سلي

 ءاملعلاو ةاضقلا هيلا ةدمعألا ةعاق ىف اسلم دقعلب اذه لع مهاظلارصتقإ مل

 عاّتجالا اذهرضحو ؛ مامإلا اذه بسن تايئإباودهشيل دل ةلودلا باب رأرئاسو ءارسألاو

 عم رصم ىلا اومدق نيذلا ناب رعلا هدهش ام« مالسلا دبع نب نيدلا نع مالسإلا خيش

 ىبابعلا مامإلا اذه ىدي نيب ىهاظلا كلملا سلج نيلمادع لا اليد .دمحأ مامإلا

 ةاضقلا ىضاق ىدي نيب اعيمج اوؤَقأَف ؛دادغب نم هعم اومدق نيذلا ناب رعلا ىعدتساو

 ةفيلحلا نب هللا سعأب ىهاظلا ةفيلخلا نب دمحأ مامإلا نأب نعألا تنب نب نيدلا جات

 ضعب اضيأ كلذ رقأو «بلطملا دبع نب سابعلاب بسنلا لصتملا هللا نيدل رصانلا
 ةفالحللاب هعياب و هبسن ةحصب محو مهتاداهش ةاضقلا ىضاق لبقف «ءاهقفلاو ةاضقلا

 فورعملاب سهألاو هلوسر ةنسو هللا با ىلع* هعياب و ىهاظلا كلملا كلذ دعب ماق مث

 ةاينععس ف ايكريمو اهقع ها لاونأ نع اودتا ليتم: ةاهحلاو 2201 قع لاو
 نم هل ةعيبلا ذخأل ىهاظلا كلملا لسرأ مثعهللاب رصنتسملاب هوبقلو ةاضقلا هعباب اذكو

 سأ اذكو ءامهممساب رصم ىف ةكسلا تشقنو كلذ متو مهتاقبط فالتخا ىلع سانلا

 موجتلا : نساح اوبأ ؛ 4 غ7 ص ىنأكلا مسقلا ١ ج كولملا لود ةفرعمل كولسلا : ىزيرقملا (1)

 مرج اة ]اتحسص ةكصتت, لطم (ةولتنطمأع م. 298. 4 سم او ما ص ىناثلا مسقلا 9 ةرهارلا

 : ىدنشقلقلا ٠ ءاملعلا راك ىلع انايحأ قلطي دقو مهسفنأ ءافلخلا باقلأ نم مامإلا ظفل ناك (؟)
 ه ص ٠ ج اشنالا ةعانص ىف ىشعألا ميص

 : ىزيرقملا ؟ ١8 - ١4 ص لقألا مسقلا ؟ 8 ج بدألا نونف ىف برألا ةيابث : ىريونلا (0)

 45٠0 449 ص ىتاثلا ممقلا ١ ج كولسلا
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 هرصع ىف رصم ةراضحو سري ىهاظلا وى

 بطخيل هاعد لب كلذب فتكي ملو . ةعملا ةبطخ ىف هل ءاعدلا لبق ةفيلخل ءاعدلاب

 ءاسهألا رئاسو ءاملعلاو ةاضقلا عمتجاف < ةغلقلا عماجم ةعمملا ةالص سانلاب لصيو

 در ىذلا س هاظلا كلملا لضف ىلع امف قثأ ةغبلب ةبطخ دمحأ م تليخو عماجلاب

 : هيلا ىببل ةفالخلاا

 ىمابعلا ريمألا ةعيابم ىف هعورش دنع اصيرح ناك هاظلا كلملا نأ فيك انيأر
 سابعلا ب ىلإ هبسن ةحص نم رك أت نأ دعب الإ ةفالحلاب هعيابب ملف ؛ هيلإ مدق ىذلا

 ىتح قشمد ىلإ لصو ايسابع اريمأ نأ ملعب داك ام ىذلا زطق رفظملا كلملا فالحب

 . ةفالماب هعيابو هيلإ عراس
 ةبسن ىف نوكسن 2 أ نيةزؤملا ضعب مالك نم مهفي هنإف كلذ نم متل ىلعو

 ددصلا اذه َق ا لا ىبأ ةرابع نم كلذ انل حصتيو ٠ نييسايعلا لإ ةفيلخلا اذه

 صف مهعهو برعلا نم ةعامج رصم لإ مدق 6 <69) ) ةنسلا هذه قو“ : اهصنو

 لي  «رصانلا مامإلا نب هللاب ىهاظلا مامإلا نب هنأ اومعز دمحأ همسا نوللا دوسأ

 نب لضفم دم كلذك 1 لا 0 5000 دوسألا ةفيلوتاو .صهاظلا

0 
 . دوسألا هللابرصنتسملا مساب ةفيلخلا اذه ىمسي لئاضفلا ىبأ

 اذه بسن ةعص ثيح نم نيخرْؤملا نيذه ةرابع ىف ودبب ىذلا كشلا لعلو

 ةحص منمب ال نوللا داوس نكلو «هنول داوس نم امهملإ قّرطت امإ نييسابعلا ىلإ مامالا

 ىلع لدتس و .٠ نوللا رمسأ الثم نومأملاك نييسابعلا ءافلخلا ضعب ناك دقف ؛بسنلا
 ٠ ةيشبح دلو مأ تناكر صنتسملا ةفيلخلا مأ نإ لاق ثيح سايإ نبانل هاوراب كلذ 7 .٠ ١

 ١٠١١ ص ١ ج «روهدلا عئاقو ىف روهزلا عئادب : سايإ نبا )١(

 ”#005١ ضا*#عج ءرشبلا رابخأ ىف رصتخما )م(

 ١ ٠١ه ص كيمعلا ن نبا رات 5 ايف ديدسلا جبنلاا )0

 ٠٠١ ص)١ ج «روهدلا عئاقو ىف رودزلا مادي )ل



 ب سربس نهاللا ةنطلس

 0 فول فرفز قلل

 ةفيلللا اذه نع مهمالك نم انلرهظب ملف نساحا وبأو « ىزير فملاو « ىري ونلا امأ

 ىمشب ةفيلخلا اذه نأ ريخألا انل تبثي لب «هبسن ةعصيف نوكش اوناك مهنأب انرعشن ام

 . ىمثاملا سابعلا نب هللا دبع ىلإ هبسن ةلسلس ركذيو سابعلا ىب ىلإ ةقيقح

 كيلاملا ءارعأ نم هيئوانم ّدَص هشرع ةب وقت ىف ىهاظلا كلملا ةيغرل اذيفنتو

 ضي وفت هيف ىلتي اعامجا دقعي نأ ىأر مارتحالاو ةبيهلا نم جايس هتكلمم ةطاحإ و

 برضو ةيرطملا ىلإ ه 9 ةنس نابعش غ ىف جرفن . ةطلسلاب هل ىسابعلا ةفيحلا

 عامجالا دقع لمتكا ألو ٠ هيدي نيب ءارسألاو ىسإك ىلع سلجو ةرييك ةميخ كانه

 ىلع أرقو ربنملا  ءاشنإلا ناويد بحاص - ناهتل نب نيدلا رف ىضاقلا دعص

 ٠ يهاظلا كللل هللا رصنتسملا ةفيلحلا ديلقت ءارمألا

 ١ 030 ا (0) قف
 فطتقن ضي وفتلا اذه ةروص نساحلا وبأو « ىزي رقم او وتلا لوو الق

 - للك م ةيم

 فرشلا سيالمب مالسإلا ىنطصا ىذلا هلل دما : ميحرلا نمحرلا هللا مسي ”

 نم ىهو أم ديشو 2 فدصلا نك املع ميحتسأ مب ةيفاح تناكو هررد ةجمم رهظأو

 ...فاتخا نم مهتعاط ىلع قفتا اكولم هرصنل ضبقو فلس ام رك ذ ىسنأ ىتح هئالع

 ادجاسو اهكار ملقلا حبصي نأ مهقحأو هركذ ميدقتب ءايلوألا ىلوأ نإف ءدعبو

 نم دي تدب امو ... امّدقتم ديما هيعس ىصأف ىعس نم هربو هبقانم ريطست ىف
 اران همرضأ الإ ىغو ىمح هفيسب حابتسا الو امصعمو ادنز امل ناك الإ تامّوُملا

 ىتاطلسلا ىولوملا ىلاعلا ماقملاب ةصتخم ةفيرشلا بقانملا هذه تناك الو. امد هارحأو

 ومي. ١8 ص لوألا مسقلا 8 ج بدألا نونف ىف برألا ةناهت )0(

 غ١ ص ىناثلا مسقلا ١ ج كولملا لود ةفرعمل كولسلا 2(

 ] ١88 صا ج ةرهاقلاورصم كولم ىف ةرهازلا موجنلا ()

 1-18 ص لوألا مسقلا 58 ج بدألا نونف ىف برألا ةيامن (4)
 عوال اب عما ص ىناثلا مسقلا ١ ج كوللا لود ةفرعمل كولسلا )م(

 ٠ ب ١88 - 118م8 ص ىناثلا مسقلا ؟ ج ةيهازلا موجنلا (5)



 هرصع قارصم ةراضحو سرب سهاظلا م

 ىمامإلا ىوبنلا زيزعلا ناويدلا هركذ « هالعأو هللا هفرش ىنكرلا ىرهاظلا ىلملا

 ةرابعلا دفنتىذلا هعنصب افارتعاو هردق فيرشا اه وتت هناطلس هللازعأ ىرصنتسملا

 .ةنامز اهتدعقأ نأ دعي ةيسابعلا ةلودلا ماقأ دقو ال فيكو . هركشل موقت الو ةبهسملا

 ماتهالا نم ىدبأو ... افطعو اونح هيلع مودقلا دنع نيتمؤملا ريمأ حتنمو نامزلا

 هذه كار كش نينمؤملا ريمأو ...هيلع عنتمال هريغ همار ول !سمأ ةعببلاو ةعيرشلا سمأب

 رايدلا كدلق دقو . عقارلا ىلع قرا عسنال كماّتها الول هنأ فرتعي و عئانصلا

 . نم ددجت امو ةيتارفلاو ةينمناو ةيزاجلاو ةيكي رايدلاو ةيماشلا دالبلاو ةيرصملا

 مراكملاب تحبصأ نيح كيلإ اهاياعرو اهدنج أ ضؤفو ءادجنو اروغ تاحوتتلا
 نم ةهج الو «ىتثتسي نوصحلا نم انصح الو دالبلا نم ادلب اهبنم لعج الو ءادرف

 ... الماح ا تحببصأ دقف ةمألا رومأ ظحالف . ىتدألا ىنالو ىلعألا ىف دعت تاهحلا

 ماكحوباؤن ىلإ جاتحت كب ةطونملا ملاقألا هذهو ... لدعلاو ناسحالاب كدي طسأو

 كرومأ ىف مهنم دحأب تنعتسا اذاف ٠ مالقألاو فويسلا باحصأ نم ىأر باوصأو

 ةلدأ ترهظ اذإ ىوملا ةفلاغعو قفرلاو رومألا ىف ةانألاب مهرعأو ... اييقنث هيلع بقتف

 نورصؤت امو ... قلطلا هجولاو مسابلا رغثلاب مهجئاوح ىف ءافعضلا اولماعي نأو قحلا

 ... نحل ظعأ نم ىه ىتلا ملاظملا نم ددجو ننسلا يس نم ثدحأ ام ىحي نأ هب

 نوكت .نرأ ىنكرلا ىرهاظلا كلملا ىناطلسلا ىولوملا فيرشلا ماقملاب قيقحو

 ىضأ ىذلا داهحلا سمأ هرك ذ مدقتاضيأ بجي اممو ... هلدعب ةدودرم مانألا تامالظ

 . لوألا مايأألا ىف هيلع ناك ام ىلا ةفالحلا نقم عجري نأ ىجري كب و ... اضرف ةمألا ىلع
 امامإ هللا ءادعأ ةدهاجم ىف نكو اعجاه الو ايفاغ ناك ام انفج مالسالا ةرصنل ظقبأف

 لحم الو . اعماس اعيطم الإ اهدأت ىف دجن (ف ديحوتلا ةماكديأو اعبات ال اعويتم

 ماههالاب اهالوأو ... امدهنمقدعلا هرداغ ام لك اهنم ديشو ... اهرسمأب ماّتها نم روغتلا

 بايسأب كّدم هللاو : لوقي نأ ىلا ... لوطسألا سعأ كلذكو ... ار واجي هلرحبلا ناك اه

 . “ هركشب متتس ةمعنلا ناف همعن كش كعزوي و هرصخ
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 ةبج ) ىهو ةنطاسلا ةعلخ ىهاظلا كلملا ناطلسلل رضحأ هتءارق نم غرف سلف

 بكوملا راسو (هسيلف ( فيسو بهذ نم قوطو ءادوس ةمامعو نوللا ةيجسفنب

 هالتو بكوملا ناطلسلا مّدقتو ةعلقلا ىلإ طسبلاب شورفم قيرط ىف رصنلا باب نم

 ىلع سانلا رئاس مهعبتو ةسارا عالما لع هويزملا ءاهب بحامصلاف ةفيلخلا

 . فصولا هب طبحي ال ارظنم ناكف مادقألا

 بترف ؛دادغبب هيسرك ىلإ ةفيلحلا ةداعإل هذعلا دعي كلذ دعب ىهالغلا كلا عرش

 ةفيلخلا هعمو ناطاسلا جرحتو ةحارلا لبس لك هل أيهو رك اسعلاو ءاسمألا ضعب هل

 نيس نإ يهاظلا نال ليف قد لإ اولسو كو + ل هولا حاج دالوأو
 ةفيلخلا ىلع هردص كلن سعرات هيلع ارطخ نوكت دق دادغب ىف ناكرألا ةيوق ةفالخ

 ريسلا ةقيلخلا عباتف ٠ كأرثلاو بارعألا نم وق ةقفر ءارحصلا قرتخي كانه هكرتو

 اولاقو هعم ريسلا اوبأو لصوملا بحاص دالوأ هقراف كانهو . حل ىلإ لصو ىتح

 ةفيلخلا ل حر مث « مهدلاو كيلامم نم الجر نيتسدهعم اولسرأو « كلذب موس سم انعم ام »

 لباقت كانهو .٠ ةناع ىلا اهنهو ىلع دهشم ىلإ مايأ ةثالث اهم ماقأ نأ دعب ةبحرلا نم

 نم ةفيللما نت ناوترللا عود نعرف ةلانيسا همم ناكر دعا ىمارنلا ف أ ريسألاب
 لحر مث «هنمأ نأ دعب ةقيلخلاا ىلا مامضنالا ىلإ ريمألا اذه اريخأ رطضاو هيلإ مهتلامسا

 ع ه0 ص قىاأثلا مسقلا ١ ج كولملا لود ةفرعمل كولسلا : ىزيرقملا (1)

 مرم ؟[؟للنمس ةططستس كطع 81هصدعا ماعم هر ظلدحتع طاطرصمماوب هلآ 1عجعمأر مرن 15-6

 41 ص ىفاثلا مسقلا ١ ج كولملا لود ةفرعمل كولسلا : ىزيرقملا (؟)

 مرع [[ 11ه اكدت اطعم 8طهسصعأ هلع نع ظامحع ]نون ممماجت هأ نيرا م6 )م

 8 نادلبلا رجعم : ثوقاي ٠ يرق ةثام دادغب نع دعسو ايسيقرق بونحجب تارفلا ئطاش ىلع عقت )5(

 ىلإ باهذلا نع عنتما ام دنع ةفالكاب ريمآلا اذه عياب دق ىلربلا ن نيدلا سيث بلح بحاص ناك (ه)

 سأر ىلع هزهجب مث « مهاردلا ىلع همسا شقنو هللا سسأب مك احلاب هبقلو « اهيلإ مدقرصنتسملا نأ لع املرصم

 حجرات : ىطويسلا ٠ انيأر اك هتعاط تحن لخدو هللاب رصنتسملا لياق ثوح- ةناع ىلإ بهذف ريغص شيج

 مرر ع م11 ص ءاقلخلا



 هرصع ىف رصم ةراضحو سرس صهاظلا 0

 تالاهطا قلغأف تيه ىلإ كلذ دعب دصقو ( ةموأقم ريغ نم اهحتفف ةثب ةثيدحلا ىلإ

 . ىراصنلاو دوهبلانه اهب نم لاومأ ببنو اهحتف نم نكمت ىتح اهل ارصاحم لظف هنود

 الحللا ىسرك ىلع ءاليتسالل الإ ءاج ام ةفيلحلا نأ اوكردأ كلذب راتتلا مع الو
 ةيومد ةكرعم نيقيرفلا نيب تعقوو اغبارق ةدايقب هلاتقل اوجرفت مهنم دالبلا ذخأو

 ء.هكدحم ةنس ةعقوملا كلت ىف هداهشتساو هشيجو ةقيلحلاا ةمب زهو راتنلا راصتناب تبتنا

 ىذلا دحأ سايعلا ىلأ ريمألا مهني ناو ءارسهألا ضعب ىوس هشيج نم تلغي مو

 . 0 مكاخلاب بقلتو دعب ايف رصم ىلإ مدق

 ةفياحلا لتق ىلع ال فسألا دشأ كلذل رهظأ ةمي زهلا ربح ىهاظلا غلب املو

 ةريثكلا لاومألا رم ام 1 ناو لير سيرو هيوم هي حج

 ءامحإ ىف هتسايس نأ ىأر هنأ 5 ٠ نال فصو اهتميق قوفت ىتلا تادعملاو

 صخآ ةفيلخ ةماقإ نع هبأر ىلجنا ىتح سهألا ىف كفف اهلأف باخ ةيسابعلا ةفالحلا

 انه نمو ؛اهبمف سهألا هل ٌرقتسيل هترطيس تحت ىلا دالبلا ىلع ةينيدلا ةماعزلا هل نوكت
 هيلع مدق ىو . دمحأ سابعلا وبأ وهورعنآ ىسايعريمأ بلط ىف ثعبي هنأ دجن تك 5 5 ٍ 00

 .|ا١و. ل ! ١89 ص ىنانلا مسقلا ؟ ج ةرهازلا موجنلا : نساحماوبأ )00(

 0 ص ىلا م.قلا ١١ج كولسلا : ىزرغملا 22

 5007 ادقم نأ ؛ <10 ص ىناثلا ممقلا ١ ج كولسلا : ئزيرقملا ىذ (0)
 ىطويسلا امأ ٠ انيع رايد ٠ 5٠٠ . و ادقن رأس د نويلم وحن تغلب لصوملا بحاص دالوأو ةفيلخا ىلع

 +: هرد: ثلا نيكو از ايهذ راند نويلم وت فرص هنإ لاقف ( 0007 ص ءاعلحلا يرات)
 رصم ىلإ مدق دق ناكر مألا اذه نإ 5١0 ص + ج ءرشبلا رابخأ فرصتخملا : ادفلا وبأ 53 (:)

 : ىزي رقما « و ؟ ص ديدسلا جبلا : لضفملا امأ.ه +11 ةسرخاوأ ىف ةفالخلاب عيوب هنأو د < 9 ةنس

 لفتحأ ىهاظلا كلملا نأو«ه ٠+ . ةنسرصم ىلإ مدق هنأ امهمالك نم مهقيف ؟ غا/الو 418 ص كولسلا

 ىلا ةياورلا نأ ىلع ٠ ه 1١+ ةنس لئاوأ ىف ةفالحلاب هعياب مث « لبحلا ةعاقب ريبكلا جربلا ىف هر أو هناقلب

 نأ ىهو ؛ 81م ص ءاقلخلا حجرات : ىطويسلا اه ذ ىلاىه ثداوحلا ىرجمعم قفتتو ضو. اهي وشال

 دي ىلع ثيه دنع همازهنأو هللاب رصنتسملا ةفيلخلا لتق رثأ ىلع انهم نب ىسيع ىلإ مدق ىباعلا ريمألا اذه
 ٠ هيلإ هيعدتس لسرأف «دحأ سايعلا ىنأ ريمألا مودقب هريخي ىعاظلا كلملا ىسيع ريمألا بتاكف «راتتلا

 . ه 551 ةنس ةفالخلاب هعياب و سهاظلا كلملا همك أر صم ىلإ مدق املو
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 ءاسعألاو ةاضقلا روضحب لبحلا ةعلقب ريبكلا ناويإلاب هتعيابمم لفتحا ه + !ةنس

 تنب نب نيدلا جات ةاضقلا ىضاقل هتمص تبث ام دعب هبسن ئرق مث «ةلودلا باب رأو

 هللا باكب لمعلا ىلع ” هميابف ناطلسلا هالت مث « كلذ رثأ ىلع هعياب ىذلا نعألا
 هللا لاومأ ذخأو هللا ءادعأ داهجرو ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب سعألاو هلوسر ةنسو

 ةمئألا ىلع بحي امو دودحلا ةماقإو دوهعلاب ءافولاو اهقحتسم ىف اهفرصو اهقحب

 رومأ ” هدلقو ناطلسلا ىلع ةفيلخلا لبقأ ةعيبلا تمت املف . “ نيدلا رومأ ىف هلعف

 هيلإ ضّفو قحلاب مايقلا ىف هميسق هماقأو قلحلا ريبدت هيلإ لعجو داببعلاو دالبلا

 مهتاقيط فالتخا ىلع سانلا ذخأ مث . “ روهملا حالص هب قدعو رومألا رئاس

 ةيسابعلا ةفالكنا تديعأ كلذب و ب نينمؤملا ريمأ هللا ىمأب ماخاب بقلو هتعيابم ىف
 دادغب ىلع ءاليتسالا ىف ريكفت كانه نكي مل ةزملا هذه ىف هنأ ريغ «رصم ىلإ ةيناث

 ىلع ةروصقم تقولا كلذ ذنم مهتطلس تحبصأ رصمب نييسابعلا هامل نأ ؟

 . ةيليدلا رومألا

 هللا سعأب مكاحلا ةعيابمب امامت تهتا دق نكت مل ةيسابعلا ةفالخلا ةلأسم نأ ىلع

 سري ىرت ىتح ثداحلا اذهىلع تاونس ثالث ضمت مل ذإ ءه 59١+ ةنس ةفالخلاب

 - دفص ةعلق ىلع هئاليتسا دعب قشمد ىلإ هلوصورثأ ىلع - رصم ىلإ لسير
 دالوأ نم هنإ لاقف ىناثلا امأو مصعتسملا مامإلا نب كرابم هنأ امهدحأ ىعّذا نيلج 57

 نب ىلع اضيأ تقولا كلذ ىف ابلإ دفو لب « كلذ لع سعألا رصتقي ملو ؛ ءافلخلا

 ةمصاع نوربتعي اوناك ىمابعلا تيبلا ءائبأ نأ اذه نم حضتو ٠ مطعتسملا ةفيلخلا
 سهاظلا كلملا عفد ىذلا ام ىردن ال اننأ ريغ . مهئاويإل انيمأ أجلم ةيرصملا رايدلا

 ٠١٠ ةفرو 7١ ج حيراوتلا نويع : ىتكلا راش نبا (1)

 4076 - مالا ص ىناثلا مسقلا ١ ج كولملا لود ةفرعمل كولسلا : ىزيرقملا (؟)

 كامارو 1سم طوماو 1.[2 رم 205. (؟)
 لاخلا ص لالا مسقلا 8١ج بدآلا نونف ىف برآلا ةبام : ىريونلا (4)

 م0 + ص ىناثلا مسقلا ١ ج كولسلا : ىزيرقملا (0)
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 ٠ ةفالخلاب ايسايع اريمأ كلذ لبق عياب دق هنأ عم رصم ىلإ نيلجرلا نيذه لاسرإ ىلإ

 ةيسابعلا ةفالخلاا رارعسا ىف ةقداصلا سربرب 0 ىلإ مجري كلذ ىف ببسلا لعل
 رهش ىفو ” اهصن كاهو . ددصلا اذه ىف ىريونلا ةرايع نم كلذ انل نيبتيو . رصمب

 كرابملاب ىمسملا هللاب مصعتسملا ةفيلخلا دلو قشمد ىلإ لصو ه 5غ ةنسنم ناضمر

 نيدلا لامج ريمألا هلْزَنَأَف ناب رعلا ءارسأ نم ةعامج هتيعصصو وكالوه دنع ناك ىذلا

 نب نيدلا لالج هيلإ ريس قشمد ىلإ ناطاسلا لصو املف . ناكم نمعأ ىف ىبيجنلا

 تحت رصم ىلإ ريسف هاعّدا ام فالي هنأ رهظو هافرع اف راتمم ىثاوطلاو راداودلا

 هتبغر وهو كلذ ىلإ سربيب عفدرخآ ابيس كانه نأ ىرن اننأ ىلع . «طايتحالا

 ةلودلا نوئش ىف لدتلاب هسفن هتثّدح اماكهدديمف هللا ىمأب مكاحلا ذوفن فاعضإ ىف

 لغش هلعجي ال ىّتح ةطيحلا هسفنل سربس ذخأ دقو . رحنآ ةفيلخ ةعيابمو هعلخج

 . ةعلقلا ىف انيجسس ابقارم ايداع اصخش هلعفب هفلس اهب عتتي ناك ىتلا ةناكملا

 دارأ ىتاو سربيب ىهاظلا سفن ىف تلاج ىتلا ةديكألا ةبغرلا نأ كش الو

 رثكأ ةيسايس ةبغر نييسابعلا نم لجرل ةيمالسالا ةفالخلاا دقع ءارو نم اهققحي نأ

 ةدعاسم هناطلس عاستاو هكلم دادتما ديري ناك ىهاظلا نإ قدأ ةرابعب و ةينبد اهنم

 هلمعت الام سوعرلاف لمعت ةينيدلا ةماعزلا ةكف نإف ؟نيدلا ىناح هرابتعاب هل ةقيلخلا

 . ءامد نم تقارأ امهم فويسلا ةنسأ هلانت الامو اهعون ناك ايأ ةسايسلا بيلاسأ

 دادرتساو نييسايعلا كلم ةداعإ لوتقملا ةفيللا كلذ ةيلوت نم سرب, ضرغ نكي ملو

 اولوتسا نيذلا راتتلا كلم مئاعد ضؤتي كلذ نإف ؟ هاجو نع نم مل ناك اه

 ٠ هديب هتاطاس مده ال سرب و ؛ ماشلاو رصم ىف ىهاظلا ةطلس مده دادغب ىلع

 بادهأب ةقلعتم لازت ال تقواا اذه ىف تناك ةيمالسإلا متألا نأ لوقلا ةوفصو

 ققحي نم ىلإ رظنت لازت ال تناك م «لالجإ ور ابك ! ةرظن ةفيلحلا ىلإ ةرظان ةفالخلا

 ١١ ص لوألا مسقلا ١م ج بدألا نونف ىف برألا ةيان (1)

 قزم ؟؟رللندس ادت ندع 11 هسصعا العم هع كاوجع ]آلجموممأ» هك اف ععوخ رد. 16 ف



 انل ىلوتو . هسفن ةفيلخللا ىلإ اهب نورظن اوناك ىتلا نيعلا سفن ةفياخللا ةماقإ رف

 ءارعشلا ضعب نع سايإ نب هيرب ايف ةفالفلا ةركف زاربإ ىف ةماعلا بعشلا ةبغر
 : رصمب ةفيلخلا عيوب نيح

 ةفاخنا دعب رأثلا ّدخآ ايو منكسر اي كرتلادتأ اي

 ةفالحلا ٌتلصو ٌتارفلا ٌتعطق *« ةافعلا تربج ةافطلا تّرسك

 راكو لاجرلا ءاظعي لفاحلا سلجملا ىف ةفيلخل سريبب عوضخ نم ىرث (نلعلو

 ةفيلخلا اذه سيدقتو مارتحا بوجوي بعشللو نيرضاحل هب رض الثم ةلودلا

 اهيف كحلا مامزا كلاملاو ةلودلا نوئش ىلع مثاقلا مهبلع ناطلسلا هرابتعاب وه هسفنلو

 نينمؤملا ريمأ ةرضح ىف ةكيرأ وأ ةدضنم ىلع ساحا ىف عفترت نأ هسفن تبأ دق

 سوفنىف ثععب لماع ريك أ كلذ ناكف .ةفيلخلا الإ اهيلا مسي مل ةلزنملا هذه نأ مهيريل

 مهسوفن هيلع ىوطتت ام ىلا اذه .٠ ةيصخشلا كلتل سددقتلاو عوضخلا بعشلا

 . ةفالخلا ةكف راك [ نم

 ةيماشلاو ةيرصملا دالبلا ف سريب كلم ٌرقتسا (ىل هنأ رك ذلاب ريدج وه امتو

 ىلإ ةجاح ىف حبصي , د ةماعلا تاعمتجلا ىف ةفيلخلا روهظ نع ةينغ ىف حبصأ

 نم دحأ هيلا لصصي الرأد قامعأ ىف هب جزي ها هارن كلذل ٠ بعشلل هتيلك عامسإ

 نم هسفن ىلع فاخ هنأ هثافخإ قرسلا لعلو .٠ بعشلا تالاجرو ةلودلا صاوخ

 دب ىلا لقتنتف ةفيلحللا هماقم مقيو هيلع بلأتي ال ىتح هب بعشلا لاصتا لوط

 ءايحإ ىلا اذه هلمعب مري ل سهاظلا نأ انل حضتي كلذ نمو ٠ اضيأ ةينمزلا ةطلسلا

 . اضيأ ةيسايس بابسأل كلذ لعف امنإو بس ةيمالسالا ةفالحلا

 ٠١8 ص ١ ج «روحدلا عئافو ىف روهزلا عئادب (1)

 هاظلا كلملا تأ؛ء! و٠ ص قادلا ممقلا #“ ج ةرهازلا موجتلا : نساحناويأ ركذ (؟)

 عئادب : سايإ نبا كلذ ىلع داز و نولوط نب دأ اهأشنأ ىتلا شيكلا ىظانم ىف م احلا ةفيلخلا لزتأ

 هتئاعو وه موي لك هيفكيام ةفيلخلا اذه بتر ناطلسلا نإ لاقف ١٠١ عص ١ ج «روهدلا عئاقو ىف روهزلا

 - ةعنبألا ضورف هل مّدقيل رمش لك ل تأ ىف ةعلقلا دعصي نأ هىعأ اك
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 ةيجرامللا سرييب ةسايس ل ؟

 )١( فنيييلصلا ءازإ سربيب نقوم :

 ةيروطاربمالا ءايحإ ىلع لمعي نأ رصم ىف هتطلس دطو نأ دعب سرب ىأر
 نولازيال اوناكنيذلا نييبيلصلا ةلضانم هتسايس ناكرأ مهأ نم ناك كلذل« ةيمالسالا
 ترفوت دق مهلع ءاضقلا لئاسو نأ نم مغرلا ىلعو ٠ ماشلا لحاوس ىلع نيميقم

 ىلع ءاضقلا ىف عرش مل هنأ الإ م .186٠ ةنس ةروصنملا ةعقوم ىف مهمازهنا ذنم

 ىلا كلذ عجري و. م75١.ةنس رصم ةنطلس سريبب ىلوت ذنم الإ ماشلا دالبب مهتلود

 دعي رمصم ىلا ماشلا مضو لوغملا رطخ فاقيإ ىلع لمعلاب كيلاملا نيطالس لاغشنا

 ع اناطلس ىبويألا دواد رصانلا م ءارصأ رابتخا رثأ ىلع اهنع تاصقنا نأ

 ةهجاوم كيلاملغا نيطالس عيطتس نأ لبق تارثعلا كلتىلع بلغتلا نم دبال ناكف

 . ةعان ةهج اوم نييلضلا

 دعب كاذو ةيناثلا ةبقعلا ةلازإ ىف زطق رفظملا كلملا مايأ ىف كيلامنا حجت دقو

 تولاج نيع ةعقوم ىف سربيب دب ىلع مهتم نهرثأ ىلع قشمد نع لوغملا مهئالجإ

 ريك ثأ ىلوألا ةيبيلصلا بورحلا مايأ ىف ةيمالسالا ةيبحلا نع اطاصفتاو قشمد لالقتسال ناك (1)
 كيانأ ّدض م ١١89 ةنس سدقملا تيب ةيبيلصلا ةلودلا قشمد ةكلمم تفلاح ذإ « نييبيلصلا مدت ىف

 كلم لعرطللا 2 نيدلا رون ديب لصوملاو قشمد تراص ايلف .٠ (851ةمةدددصد م. 143) لصوملا

 ىثأىلع ةيمالسالا تاَوَقْلا عب ذوتب ى رخآ ةرمقشمد تلصفنا امل مث (816> هدهد م. 17:30 نيبيلصلا

 مث امّدح ىلا ىمالسالا رطخلا لقو ةيمالسالا ةمواقملا تفعض ماشلاب نيدلا روفو رصمب نيدلا حالص ةماقإ

 (8امج عمم 2 250) نيدلا حالص ديب لصوم لاو ةرهاقلاو ىشمد تحبصأ اا ىمظعلا ةياهنلا غلب و دان

 دهاوشو نييببلصلا مامأ ةيمالسإلا ةيللا تفعض هنتي لهأ نيب 0 مع

 مرومأب نيبب ويألا لاغشنا اهيابسأ رم ناك نييبيلصلا عم لداعلا اهدقع ىلا تاندهلاف ؛ ةعضاو كل

 قشمد بحاص معلا هيحأب هلاغشنا ا تاك 0 كي ردرف عم لماكلا اهدقع ىتنا ةدهاعملاو

 . ةطمصام» اطمصسع- 1 هماعب رجم 213. 218 217 2205-0.

 ٠ نييبيلصلا ريصم ىف دحاو ناطلس تحت رصمو ماشلا ءاوضنا ةيمهأ ىرن هلك اذه نم

 ١ م6 ص ؟ ج « رشيلارابخأ ىف رصتخملا : ادفلاوبأ (؟)



 كلذبو م 5+. ةنس دحاو ناطلس تت رصمو ماشلا ءاوضنال قي رطلا تدهم ىتل
 لوفغملا نع امأ ٠ ماشلاب نييبلصلا ةلود ىلع رطخللاب رذنت ىتلا بابسألا تأيهت

 ةّوقلا هذه ىلا نييحيسملا علطت نم مغرلا ىلع هناف « قارعلاب مل ةلود اوسسأ نبذلا

 ةسّدقملا ىضارألا كالتما مل نمضتو نيملسملا ٌدض مهب ورح ىف مهدعاسقل ةئشانلا

 ناطلس ناخ هكرب عم هقلاحتو ماشلا دالب ىف مييلع هتاراصتنا لضفب سربيب نكم

 .. اريصق سراف تاناخليا نيب و مهني, فلما دمأ لعجي نأ نم قاجفقلا لوغم

 5 « ةيصخشلا مهحلاصمب ماّهالا ىلا سراف لوغم فرصنا نأ كلذرثأ نم ناكو

 . ندا ىف مهناوخإ هبكترا ام ايسآ برغ ىف نييحيسملا ةعمس ىلا ءاسأ دق هنأ

 نيب اهماقأ ىت جلا ةريصقلا ةذملا 0 ىف عئاظفلا نم ماشلا ندم نم اهريغو قشمد ىف

 ٠ مهيطرو مهفطع مولوأ ثيح سراف لوغم مهنارهظ

 ل 541 ةنس نم) قرشلا ىف ةينيناللا تارامالا ةأوانم ىلع سرس لمع دقو

 سرب [هلسري ةلمح نودب رشعلا تاونسلا كلت نم ةنس ضمت لو .٠ (م 1

 تناعأ ىتلا  ةيكاطنأ ىلع ةريغص تارك هتالمح أدق ٠ تارامالا كلت ىلا

 قيض نأ مهعم هرمأ ةمتاخ تناكو ٠ تك  لوغملا ىلع اهفطع

 . مهيديأب ناكامم ريسبلا رذنلا الإ هل قب مل ىتح مهنم دالبلا صاختساو راصحلا مهيلع

 ةّدع ,هوزغ ىلع ىهاظلا لمت تناك ىتلا بابسألاو مهعم هب ورك ضرعنسو

 أسرقت تاونس رشع ةّدم زمتسما مهل هتلزانم تالعج ىتلاو ةقّرفتم عقاوم ىف تاسع

 داكيال عقص ىف ءاوضنالا ىلا مهام نأ ىلا رثك أوأ ادلب عتاب ةمقوم لك ىفو

 . هدهع ىلا نيطالسلا نم هفلخ نمو نيدلا حالص مايأ مل ناك ام بناجي رك ذي

 مهنطاوم ىلع ىلوتسنو ميهيلع رصتني نييديلصلا ةض هناوزنغ ىف سربيب ناك معن

 معمحمصسممم : ائارع (تصيسدعممد اص نادم ظقعغ رج قلل )0(

 مررع ["طمصمم فعصملل : طع عووعطتمع هل آدلهس م. 223. )0

 مخطمأ ون لمس ع-1هماع, ى [لتعنمسو نأ اك مورمغ لم طم 8110لل6 ةييمع رد. 2(



 .هرصع قرصم ةراضحو سرس دين نهاطلا + بك

 نم بعانملاو تاقشملا نم اريثك قل دق ل

 ٠ مهتوصح دحأ هيلع عنتميوأ مهمامأ مزهي مل مث نمو ؛ هتايغر منو هدصقم لين ءارح

 ةّدع دقع نأ دعب الإ نييبيلصلا ءازإ هتسايس ذيفنت ىف عرشا مل سربسس نأ ىلع

 قاجفقلا لوغم ناطلس ناخ هكرب عم فلاحتف ؛هتكلممب ةطيحنأ لودلا عم تافئاحم

 م مو م 4١) ةنس نيب ثوعبلا امهنيي تلدوبتو سراف تاناخ ٌدِض

 روطاربما (1[3ءطوم] 19]22ءم1هعجدق) سجولويلاب ليئاذيم عم ةيعافد ةقلاحم دقع

 درفنم ىلا انعب لسراف هتافلاحم ةرئاد عسو لب كلذب فتكي ملو . ةيطنزيبلا ةلودلا

 0 ولا ةقجالسلا ناطلس عم فلاحتو ايناكسنو ةيلقص كلم (3[دم0)

 دالب ىلع هئارصأ ضعب ةراغإب ةينيثاللا تارامالل سربيب ةأوانم تأدد دقو

 تمدق نأ كلذرثأ ىرم ناكو ٠ 0 ةنس ةجئرفلا ىلع مه .راصتناو ةيكاطنأ

 هب اودعوام اوذفني مل ةحنرفلا نأ ريغ ٠ ميبلط ىلا حاحا نلت كلا هر

 نيدلا ىف مهناوخإ ىلع مهبولق ةوسقل مهفنعف نيملسملا ىرسألا حارس قالطإ نم

 ٠ قشمد نوصح ءانب ىف نييحيسملا ىرسأ مادختساب سأو

 فحزب نأ هتعاطتسا ىف نأ ىأر ثيغملا كلملا ةهج نم سريب عور أدهاملو

 مهضقن ىلا عجري مهيلع هتراغإ ىف رشابملا ببسلا نأ ىلع . نيبديلصلا ىلع هدونج لكب

 دالب ىلا رصم رداغو هطخسل اراهظإ ماقف ؛لقاعملا ضعب لست نع اوعتتما ذإ دوهعلا

 ابهبف نولهاجتب بتكي نينبيلصلا لسر هتءاج اهطسوت اذإ ىتح م +١0 ةنس ماشلا

 ةلظقيلاب هيلعف |مأ ىلوتي نم نإ” هيف لاق ابا مهيلا بتكق ؛ مهيلا ناطاسلا لوصو

 ماما طممع-طوماعب قل طتمام»وب هأآغ !ةعيوردأف اص طع 3110ل1غ وعد )0(

 رتل 2005-06

 خ54 ل #48 ص ىناثلا ممقلا ١ ج كولسلا : ىزيرقملا (؟)

 قزم 5؟نالتمنم 8طن : كانغ ةكدسماملعع هم يلمح طوصحماج هلل 1موما (9)
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 ا/ا/ سرب يب ضالتلا ةنطلس

 ناتيماو ةالفلا ف شوحولا هيلع ام َلهَجو رك اسعلا هذه جور هيلع ىفخ نمو

 ىذلا بارثلا هنم سنكيو الإ عضوم اهيف ام مكتوب لعل ىتلا اهترثك نم هايملا ىف

امسأ مصأ دق اهكبانس عقو لعلو هو اذنعلا هذه ليخ زان
 .نم رحبلا ءارو نه ع

 هباوبأ ىلا اهعيمج لصت ركاسعلا هذه تناكاذإف . راعتلا 1 نانو نمو جيرفلا

 مهنأو مهتغوارم ىهاظلا ىأر املو . “ نولمعت ءىش ىأف نوردت الو كوي

 رضحأ اهيلع مهمدنب هنوبتاكي اوناك نأ دعب ةندهلا بادهأب كسلا نورهظي اوحبصأ

 مهياجأف . «اننيب ىتلا ةندهلاب كسقن» : اولاق . ؟*نولوقت اما“ مل لاقو مهعاسؤر

 0 لاومألا قافتاو ناكملا اذه ىلا انروضح لبق اذه ناك ال مل ” هلوقي

 متعنم متنأو ٠ هريغ الو اعرز كَل انذآ ام انهاه ىلا انرضح (ل نمو اراخحي تناكل

هلع انفلح نيب ةخسن قشمدب انيلا متريسو ركسعلا نع ةريملاو بلحلا
 ةخسف انريسو ا

 ادحأ متتأ, متريس امو « قشمد ىلا مث سلبان ىلا ىراسألا انريسو اهيلع اوفلحت ل نيمب

سألا مدلم لهأ اومحرت ملو ادحأ اوثعبت ملف ىرسألا لوصوي مملعي الوسر انريسو
 ىر

 نيملسملا ىرسأ نم ملاغشأ لطبتال ىّتح كلذ لك . متويب باوبأ ىلا اولصو دقو

تكو و مورلا [ ةقجالسلا دالب | ىلا السر انريس نإ مث... مدنع
 00 ميلا انب

 ٠ مدحأ فلتأو مهيلع قيضو اوذخآف «سربق ىلإ رفسلاب مهلع مترشأف رحبلا ىف

 برحلا تلازامو . ىذؤت ال اهنأ لسرلا ةداع ترحو ملسر ىلا انتاسحإ ! عم اذه

مرح ىف صقت هنإف كاضر ريغب اذه ناك نإ . ةدّدرتم لسبرلاو ةمئاق
 مهرك ذ مث “ ت

 حلاصلا همع عم هيلع اوجرخن نيح مهنع بويأ نيدلا من اصلا كلملا وفع نم ناكام

اوردغ مهنأو فيقشلاو دفص ىفيدم كلذ لياقم مذخأو لداعلا 1: ليعاسا
 

 متذخأ متنأ ةلهلابو ” لاق نأ ىلا ... رصم ىلا هوبعصو عساتلا سيول اورصانو

 جاتحم انأ امو ... اهريغو ماشلا ةكلمم ةناعإل ليعامسا حاصلا كلملا نم دالبلا هذه

 مهعيمج نيمل ما ىرسأ اوكفو دالبلا نم هوهتذخأ ام اوّدرف مهدجم ىلا الو كترصن ىلا

 ٠ نادللا مجعم + توقاي . نام رذأ ماسقأ ىدحإ (1)
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 ناطلسلا محارم بلطن امنإو ةندهلا ضقنن ام نحن” :اولاقف . كلذ ريغ لبقأ ال ىنإف

 ... ىرسألا كفنو ىواعدلا عيمجب نم جرخنو باؤنلا ىوكش ليزتو اهتمادتسا ىف

 نيل ءالع ريمألا هجوو ةجنرفلا لسر جارخإب صأو كلذ مهم ناطلسلا لبق ملف

 ٠ ةسواقم ىأ ةجئرفلا نم قلب و اهمدهو اهلا راسف 4 ةرصانلا ةسينك ىلا سريبط

 ةنيدم ىلا اشيج درح لب ؛ةرصانلا ةسينكب هشيج هثدحأ اع سربب فتكي مل

 ٠ (م1858) ه 511 ربل ةهج نم اهرصاحو اهيلا هسفنب راسمث « اهباوبأ محتقاف ءاكع
 ةعلق هوذحتاو ءاكع نم برقلاب لوضفلا لت لوح اقدنخ اورفح دق ةجنرفلا ناكو

 . هقوف نم نوبراحي

 هشيجمي مهبلإ بهذ لب ؟لتلاب مهتصحت مهتمجاهم نم هعنمب ملف اذه سريبب ىأر
 اودعصو هئم اوهتنا ام ناعرسو قدنحلاا مدرب عيمج ا موه هرك اسع بير كانهو

 دعب مهبقعتي شيحلاو ةنيدملا ىلإ نيمزهنم اورفف نيبيلصلا ىلع اوضقنأو لتلا قوف
 نويييلصلا لخد نيحو . ناخدلاب ولسا ”التماو راجتألا قرحأو جاربألا مده نأ

 تلمح ءارهألا نأ ريغ ؛ اهماحتقا نم نوماسملا نكي الك اهياوبأ اوقلغأ ءاكع ةنيدم

 أبمف اوتتش تش ةدحاو ةعفد نييبيلصلا ىلع اوضقتا مثىحالا دعب دحاولا باوبألا ىلع

 شيلا ىديأ تالتماو 0 قدانخلا ىف مهنم قيرف قلأ ذإ مسهل

 مهردغ ةبقاع اولانو ميه سم أ لابو نويييلصلا قاذ اذكهو ٠ مئانغلاو ىرسألاب ىرصملا

 . ىرقلاو ندملا نم هيلع ناطلس مل سيل ام ىلع مهئاودعو

 شيج سأر ىلع ماشلا دالب ىلإ سربيب راس ( م 1١50 ) ه #55 ةنس ىو

 ةمحاهمىف أدّا ةريبلانع مهدادتراب رابخألا هيلإ تتأ (ىل هنأ ريغ ؛راتتلا ةيراحل ريك

 ىلإ الحا د اردسفلا م قياما سحر ةراتخ لا راض عةينيثاللا ندملا

 عماد مع ص قاثلا منقلا ١ ج كولسلا : ىزيرقملا (1)

 عمود عمو ص ىناثلا مسقلا ١ ج كولسلا : ىزيرقملا (0)

 8مم هصممم : "الطف (تصتعحج لمس رص طع طوخأ م 2788. 6



 و7 سرس ىهالفلا ةنطلس

 تمده مث « ماي ةسمخا اهملع موجعطا ّرعسا نأ كديعي اهميلست لإ اورطضاو أهتعلق

 كلذ ءانثأ دنحلا جحش سرييب نكي ملو .امل عساتلا سيول تانيصحم ,غر اهراوسأ

 مل لب ةيراسق ىف مهب تلزن ىلا ةميزه ا هذم ّدح دنع ةجيئرفلا سرب كرتي مل

 ءامهيف بيرختلا عقوأ افيحو ثيلثع ىلإ اشيج لسرأ ىتح ةكرعملا هذه نم هتني دكي
 ؛ اهتمح اهم ىف عرشو ةيراسيق يونج ةعقاولا ةيرحبلا فوسرأ ةعلق وحن ههجو لوح مث
 .اموي نيعبرأ ةّدم لاطيألا عافد اهنع اوعفاد (نييلاتبسوملا ناسرفلا) اهناكس نأ ريغ

 ءارققلا سوفن ىف هدشأ اغلاب ىتدلا ساملا ناك ةنيدملا مجاهي سربيب ناكني و

 نزل وامس لع هيفا «بيهتايح لع عهنقأو ةيماحلا عم هةر أقل ضلت

 نولمي مهو هبكوم مهب نين ةرهاقلا ىلإ ةدوعلا ىف عرش ام دنعو ٠ مهيديأب مهتوصخح
1 5 )0 

 . ةسكنم مالعألاو ةرسكم كابلصلا

 ضرأألا نم عئاطق هءأسحأ عفا لاتقلا ةحاس سهاظلا كلملا رداغي نأ لبقو

 فض

 ولا لك اقرا فو العنلا هةر كوب يلاتفلا قم اهعزتنا ىتلا

2 

 زارتعالاو رخفلا . رع منت ظافلأب هتمظعو هكح فصوب اهأدب دقو . ىزي رقملاو

 راتتلا نم هئادعأ ةمزهم ىاالسإلا نيدلا ماعد دطو ىذلا وه هنأو « سقتلاب

 مزم اظكااتمس الآمن : ائلع ةا1ددحصسعاهلعع هع قامحمع !ذر صمم هع اظلموعمأم )01(
200 1 

 ىهاظلا نأ ؛ ١ 4 ع و١ ع و س ١ مم ص ديدسلا جهلا باك : لئاضفلا ىبأ نب لضفم ركذ (؟)

 اييلع عقويل رصم ىلإ هئارمأل اياطعلا ابيف لمس ىلا خسنلا لسرأ تاعاطقالا ضعب ها عأ حئم رزق نأ دعب
 رضح كلذ مت املو ٠ اهباحصأ ىلع تعزوو ايناث هيلإ تديعأ مث « شيحلا ناويدو رادنزانتاو ريزولا

 نيدلا سمش ةاضقلا ىضاق كلذ دعب مدقو مهايإ هحنم ام ىلع ركشلا ضورف هل اومّدقيل ناطلسلا ىلإ ءاسألا

 - هنم ةخسفريمأ لك ىطعأ مث ناطاسلا هيلع قفاو ءا رع الإ جنملاهذه كيلمتي ارارقإ بتكو ةزرع ىلإ ناكلخ نيا

 م0 7 انا ةقرو ىناثلا مسقلا ؟م ج بدألا نونف ف برألا ةءابن (©)

 ممتعا مم ص ىاثلا مسقلا ١ ج كولملا لود ةقرعمل كونسلا )0



 هرصع ىفرصم ةراضحو سربس ىهاظلا /

 هتلعج ىتلا ةليلللا تامدخللا نم هؤؤامأ هب ماق ام كذب اهيف داشأ اي « نييبيلصلاو

 ٠ عايضلاو دالبلا مهحنمي و هسفن ىلع هرثؤي
 هيدلام لكي ايحضم مهتب راحم ىف بعاتملا مشجتي و نييديلصلا لزانب ىهاظلا ناكام

 نم مل سيل ام ىلع مهدعتو مهئافو مدسعل الإ مهب عاقيإلا ليهس ىف ددعو ةّدع نم

 . رصم ناطلس تاكلتمم ىلع مهتاراغإ عباتنو عالقلاو ندملا

 هيد لف ط8 كلم سداسلا دنمهوب راغأ (ما1؟55) ه 4غ ةنس ىفف

 . دولا قع شيد اذجلكا يقم قياوأم مث اهتدجتل ةّوق سرييب اهيلإ لسرأف ؛ صمح

 ىدغديأ نيدلا لامج ريمألا ةدايقب صمم ةيحان ىلإ اشيج ريس ةزمغ ىلإ لصو املو

 باك مهلع درو مث «ةجنرفلا ىلع اوراغأف ب ىنلألا نووالق نيدلا فيس ريمألاو ىزيزعلا

 دارك الا نصح ىلع اولزنو قدسعلا نم ةرغ ىلع اوراسف سلبارط ىلإ هجوتلاب ناطلسلا
 سرييب امأ . عالقلا ضعب ىلع اولوتساو سلبارط ةهج نم رحبلا لحاس ىلع اوراغأو

 ضافأو مالسلا هيلع مهاربإ انديسربق رازف «ليلخلاو سدقملا تيب ةرايزل هجوت هنإف

 5 ناكملا اذه ةرايزب ةمذلا لهأل حامسلا مدعب مهرمأ و هسارح ىلع معنلا

 .كسعلا نم ةّذع ىف ءارهألا ضعب لسرأو تولاج نيع وحن مّدقتف هدصقم وحن هجن مث

 هيلا مدق ىتح اب ماقأو ءاكع ىلإ هسفنب راس مث ٠ نرقلا ةهجو ءاديصو روص وزغل

 ىتلا ةلمحلا هتفاو كانهو . دفص يدنا مهععم لحرف مئانغلاب نيلم رك اسعلا ءالؤه

 ٠ اي تماق نأ دعب صمح صيلختل تريس

 لب موجها ءانثأ هشيج نع سرييب لخت ملو . دفص مامأ ىوقلا هذه تعم

 ناك امب ىلعألا لثملا انل برض دقو .دونحلا عجشو اهترصاح ىف هسفنب لغتش ناك

 عزم 19تللتحس الست, طف ةكلمسصعاسلعع هن ةلمحم مطوصمعاج ه8 ظعودأب )١(
 رم.

 ؟م.- عمو ص ىلاثلا ممقلا ؟ 8 ج بدألا نونف ىف برألا ةياهن : ىريونلا (؟)
 : ةيوادلا ناسرملا لقاعم ىدحإ تقولا كلذ ىف دفص تناك ١)

 يسع : "طع [كمنعطتو» 8معمأ لاهم سد طماع امص م. 260.

 ه5 هوم ص ناثلا مسقلا ١ ج كولملا لود ةفرعمل كولسلا : ىريرقملا )غ١



 4 ضدي نها للا طلب

 رس رح تقولا سفن قو ؛ىرخلاو ىضرملاب ةيانعلاو دهحلا نم هلذبب

 4 تاعورزملاب فالابو | بهنلاب هسفن هثّدحت نم ىلع ةب وقعلا دّدشو «؟كسعملا ىف

 اطاسنو ةه دادزب (رهالكو قاسو مدق ىلع نيقيرفلا نيب ةمئاق برحلا تلظ

 ةيوادلا سيئ رطضأو وق طيصحت نصح تنك بأ نم ما لع عيبا ةنالث ماد

 8 نيا ءاكع ىلإ اولحري نأو مهتايح ىلع سربيس مهنمؤي نأ ىلع ملستلا ىلإ

 . ةعلقلا رئاخذ اوفلتي الأو برح ةمال الو حالسريفب ةملقلا نم ةيماحلا جرخت نأ ىلع

 سريِس دجو دقف . دهعلا اونكتو نامألا اوضقن نأ اوئبلي مل ةجئرفلا نأ ىلع

 ضعب مهعم دجو ا مهتعتمأو مهتحلسأ مهعم اولم ةعلقلا نم اوجرحت امدنع مهنأ
 مهقانعأ برضمث مهعمام ذخأف ىراصن مهنأ لع معم هوجرخأ نيماسملا نم ىرسألا

 ملسأ ىذلا لوسرلا امهدحأ نيلجر ىوس مهنم جنم ملو ٠ دفص نم برقلاب لت ىلع

 ءاكع ىلإ باهذلاب هل حمو هحارس سرييب قلطأ امهيناثو بدع ةمدخ ىف لظو

 . هاما امب ةجئنرفلا ربخيل

 ةامصاوو ةمصسع-طهما]ء, ى ظتمامرج هل ورغم اطع 3110016. ةيعمو رم, 367 (1)

 لكم وب كاطع لون عطاع 18 هدرا هلل مع د طماع امصل رم 69

 باك : لضفملا كلذ ىلع داز دقو ؛ 55.٠ ةقرو ىناثلا مسقلا ١8 ج برألا ةءابت : ىريوتلا ()

 أئيش مهنم دحأ عم دجو ناف « مهججورخ دنع مهشتفي نأ مهلع طرتشا هنإ لاقف < ١) 4 ص ديدسلا جبتلا

 ٠ دهعلا ضقتنا هذ ىف مهعتم امم

 نأ ابنم مهفي ©« ٠ ١١ ص ديدسلا جهنلا باك : لئاضفلا ىنأ نب لضفم اهركذ ةياور كانه (#)

 كيني و نامأ دهعب ايصخش مهعم اطبترم نكي مل ناطلسلا نأو طورشلاب لحت م نيييلصلا دقص ةيماح دونحب
 هناكم سلجأ امتإ و دقص لهأل فلحي ل ناطلسلا نأ ىثالعلا سرييب نيدلا نكر ريمألا ىح ...) اهصخ

 ناكو ملل ىذلا ريز ولا مهيلع لمحو نومرك مل فلف «هتمدخ ىف ءارعألا فقوأو ىرتنلا اغأ نومك
 ريبلا هيلع عقب مل ام مهعم اوذخأ مسهنأ ةجلا مهلع اولعج اولزن ألف ٠ نومك نيمي ىلع ولف « اينارصق

 . (سراف ىقلأ نم اوحن اوناكو مهرخآ نع مهباقر تبرضف
 ملأ ىذلا صخشلا ناك دقو « اذه ؟م 4 م - ه0 ص ىناثلا مسقلا ١ج كولسلا : ىزيرقملا )(

 نم ناكف هآر ام ةجئرفلا ريخيل اكع ىلا بهذ ىذلا ىناثلا امأ ٠ هب وادلا نم اسراف ناطلسلا ةمدخ ىف لخدو

 لكصدع : طع اكصن عطغم [[هدردتامل1 عمو رص ططع ظمارع آانهمصل م. راتسألا ناسرف



 هرصع ىف رصه ةراضحو سرب سهاظلا 4ع

 نع ثمحب ام اذإ نكلو اردغ اهرهاظ ىف علطملا اهارب ةروص انلودٍم انهو

 دعتي ملف ٠ مهب تلح نمل ايعيبط ءازحب اهنوك نع جرخت مل امنأ هل حضتا اهللعو اهبابسأ

 اردغريتعي لمعلا اذهو . مهسفنأ ىلع هوطرشو هيلع مهنمأ ام دود هلعفي سربيب

 دهعلا اوضقت دق مهو امأ ٠ ادهع هيف اوضقني مل تقو ىف نيمأتلا دعب مهلتق هنأ ول
 نم نيخّرؤملا ضعب لم ىنعم الو . ءىبث ىف ةنايحللا وأ ردغلا نم ْنْذا هلعف سالف

 زويم لوقي كلذ فو . ثكتلاو ردغلا ىلع سربس نم لمعلا اذه 31[نثدن لاثمأ

 ممحلسأ اولمح مهجورخت نيح ىرسألا نأ ىلإ قيرف هازنع عيظفلا مرحلا اذه نإ ”

 نينوجسماودجو نيماسملا ضعب نأ ىلإ عجري هنأ ىريرخآ اقيرف نأ 5« مهتعتمأو

 ىبلا ءادوسلا ةطقنلا كلت متافلا كلذ نع ونال بابسألا هذ نأ ىلع . ةعلقلاب

 . “ هناعإب لب ةتيناسلاب تقصل

 اناقكو لويملاو ءاوهألا هيف تلجت سري ىلع ايساق امكح ردصأ خّرؤملا اذهف

 ريغب اذه لثم لعفي مل هنأ «هدوعوب ءافوو ةلضاف قالخأو ةيلاع تافص نم ىهاظللام

 هتأوزغ لك ىف ةريثك كلذ ةلثمأو نونّؤيف نامألا نوبلطي اوناك نمم مهب تلح نم

 : دوم
 «اهتعلق برحت نأ دعب دفص ةنيدم ىلع ىهاظلا ىلوتساو انرك ذ ام ىلع سعألا مت

 اهراوسأ ىلع بتكو هسفنب كلذ ىف كرتشاو اهءانب داعأ ةيلاتلا ةنسلا ىف هنأ ريغ

 انبتك دقلو ) : ىتأرام اهنم فطتقت نييديلصلا ىلع هيلغتو هتاراصتتنا ىلع لدت تارابع

 نإ الأ هللا بزح كئلوأ نوح اصلا ىدابع اهثري ضرألا نأ ركذلا دعب نم رويزلا ىف

 اهترامع ةلكتو اهنيصحتو ةسورحلا ةعلقلا هذه ديدعتب سمأ .( نوحلفملا مه هللا بزح

 نم اهلقنو نيماسملا ديأ ىلإ اهّدرو نيعالملا جيرفلا ىديأ نم اهصلخ نم اهنيسحتو

 ةرم لّوأ اهأدب م« نامبإلل اهداعأق نينمؤملا ةوخإ نكس ىلإ ةيوادلا ةوخإ نكس»

 ساكلا نع ضّوع ىتحدهاحجيو دهتجي هسفنب لزي ملو.ةرسحو ةراسخ رافكلا اهلعجو

 كاطع ةلفصماساعع هعكامحع 1[ دمفاجم هلك 1": با را 22. 00



 4 سربس هاللا ةنطلس

 نآرقلاب ليجنإلاو ناذألاب سوقانلاو نامإلاب رفكلا لدب و دجاسملاب عيبلاو عماوم اب

 نمو هنم اهتراجسو اهقدانخ بارت لمح ىتح سوفنلا زعأ ىه ىلا هسفني فقوو

 نوصخملاو عالقلا حمتاف ءراتتلا ديس ...نيماسملاو مالسإلان اطلس «سوءرلا لع هصاوخ

 بحاص «نامزلا ردنكسإ« كرتلاو مجعلاو برعلان اطلس «كلملا ثراو «راصمألاو
(0) 

 ا نينمؤملا ريمأ مسق سربيب ممتفلا وبأ نآرقلا

 تاللواحم ىلإ م 1850 ةنس ذنم تبلقنا سربيب تاوازغ نأ ىرن مّدقت اف

 اهوصحب ىّوسو فوسراو ةيراسيق ىلع ىلوتسساف ٠ حستفلاو عسوتلا ليس ىف

 ((0!ة(عةحتصعا7) نينوه ىلإ هرظن هجوي دفص "ص لوتس نأ دعب هارن مث «ضرألا

 ا نم امهملع ىلوتسيف ةلمرلاو

 دعب سيم دأب ف ةدئاعلا هشويج ةلباقمل ىهاظلا كلملا هجوت ام دنعو

 نودع راق ةيرق ناكس نأ ملع 9 ١8 ةنس ةينيمرأ كلم كلم موتيه ىلع اهراصتنا

 قيقرلا عيب مهيديأ هيلع عقت نم نوع و نيملسملا ىلع نوديغيو | عابصلا باعصأ ىلع

 مييلع ةراغإلا نم عئاظفلا هذه مامأ ادب .صهاظلارب ملف 03 ا نصح ةجينرفلا ىلإ

 مهئابهر لاصوأ تقصو مهعماوص تقرحأف « ةديدس ةبرض مهبرضو مهراد رقع ىف

 لإ اوريسو كيلاملا ىدبأ ىف كيلامج ميئابش ذخأو دجيسم لإ مهتسينك تلّوحو

 5 ةيلاملا بصانملا ىلإ مهضعب قرت كيح رصم

 1 ماشلا دالب ىلإ هثارمأ نم ةعامج ىف هجوت رصعع ىداظلا ماقم ٌرقتسا نأ دعب

 ىلإ راسف ةبحرلا ىلإ راتتلا هجوتب كاذ ذإ معو دفص ىلإ اهنم لحرو ةزغ لزنف

 امك 3 ص لوألا مسقلا 11ج برألا ةيامن : ىريوتلا )١(

 ثادساءرع [نقصم- طووا عنخ [11هج هل !ذعجمأ د انفع 81101016 ف ععق م26 2(

 رجتمو: ككدع 1[عمتوئاباك [[مدمتاعلا دس ذم طع 1آهلج 1مصقم م. 261. (9)

 ٠ نادإبلا فم : توقاي - صم ىلإ قشمد نم قي رطلا ىلع عقت (4)
 هوس د ه7 ص ىفاثلا مسقلا ١1ج كولسلا : ىزيرقملا )2(

 * رلط سن 'انطع للوصدعإا ناعم هم ةاوجمع الز دمجارب هأآ طورتمأم م. 4 )0(
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)0( 1 
 عئجافي نأ لواح مث « دفص ىلإ ايناث داعف ٠ مهدادترا ريخ هغلب اهلخد أملو قشمد

 سالم اهادحإ ركسع سبلأ نأب نيتيفختم ةلابللا نم نيتقرف ريسف ؛ هموجب ءاكع

 نأ ثبلت مل ةلملا هذه نأ ريغ . ةيوادلا ناسرف سيالم ةيناثلاو ءراتبسالا ناسرفلا

 ناكسلا عم عه ةلئاه ةحبذدمب نوملسملا ماق دقف كلذ نم مغرلا ىلعو 4 اهرمهأ فقك

 . ةئيدملا راوسأ جيراخ تومش نيذلا

 حلصلا دقع ىف بغرت تقولا كلذ ىف ةينيثاللا ندملا نأ سرييب ىأر ألو

 تورم ا ل ل ل تا + عشا

 تقلطأو لاما نم ريبكغابم عفد ىلإ تؤوطضا قاوم سو تو ةريمأ عم

 دارك ألا نصح راتبسالا سو هنيب ةندهلا تدقع م «نيملسملا ىرسألا م

 نسل ذب انه تكي ةلفاولا هس ناسف ىدنشمللا كيسا نقوم با

 اضيأ فزعتلو هشيجو سهاظلا كاملا ةؤق هنم نيبقثل نيفرطلا نيب حلصلا هيلع عقوام
 تصن دقف ؛ فعضلاو ةناكتسالا نم مهرمأ هيلإ لآ امو ماع هجوب نييبياصلا لاح

 : ىلع ةندحلا هذه

 موا نم ىدتت تاعاس ةرشعو مايأ ةرشعو نينس رشع هذمأ نوك نأ ) ( ١

 . هم ةنس ناضمر نم عبارلا نينثالا

 .٠ نيفرطلا دحأ تومب ضقنت الأ 0(

 ه8 ص قاثلا مسقلا ١1ج كولسلا : ىزيرقملا )0(

 لكصعت ائطع ![؟منوطام [1[هدماماا هد تم اطع طآماجع اهصارد. 209 (؟)

 .تمدق ةريمألا هذه لسر نأ ©« ه+ ع ةقرو ثلاتلا دلجملا ١ ٠ ج ناملا دقع : ىنيعلا ك3 ()

 نم ةعامجب اهب بكرمب ررغ دق ناك اهاخأ نأل م16 ةس تابعش ىف دق_صب وهو هالفلا كنملا ىلا

 « مهحارس اوقلطي و راجتلا ءالؤه لام هيلا اورضحي نأ تاطلسلا مهم بلطف ؛ سربق ىلا نيهحوتم راجتلا

 مهعم حلصلا دقعو هبلط اويلف
 دق ناكر ٠ ىهاظلا كلملا مالغ نيهاش قباسلا دالوأ اهذخأ ىلا ةيدلا نع ةرابع ناك غلبملا اذه (4)

 ؟م ةقرو ىناثلا مسقلا 18ج ىريونلا ٠ ةيروص رايد ٠٠ ١6 عفد مهلع تاطلساار رمق روصي لتق

 ةاموممممسب لئانع صمد لمع ةص عادم دمع رج. قلل. (5)

 موس مو ص :١ ج ىثعالا بص ()



 مه سربس نهاظلا ةنطلس

 ةيليعامسالا دالب لع ةض ورفم تناكىتلا ةيزخلا راتبسالا تيب ذخأيالأ ( ")

 . سيك ىبأو ةيمافأو رزيشو هامحو

 «ةيابلباو قالطالاو سبحلاب*”صتخمي ايف دالبلا هذه ناكس.مأ ىوتي نأ ( 4 )

 مف مك نيماسم اوناك ن إف ؛ راتبسالا لبق نم بئانو ىهاظلا لبق نم بْئان
 ىه هذه .٠ ةيحيسملا ةعيرشلا ىضتقمب اواموع نييحيسم اوناك نإ« مالسإلا ةعيرشب

 ماقملا انب لوطي ةيمهألا ىف اهملت ىرخنأ طورش كانهو ٠ ةنداهملا هذه طورش مهأ

 ريثكلا مسقت ىلع صني ةنداهملا هذه داوم نم اريثك نأ ىلإ ريشن اننأ ريغ اه ذ ىف

 ٠ نيديلصلاو ىهاظلا نيب ةفصانم نادلبلا نم

 ةيناثلا ةيضاقلا هتب رض سريس هجو ( م ١؟8 س ه 5) ةيلاتلا ةنسلا ىفو

 سرام ٠7 ىف افاي مامأ ةافب رهظ ءاكع راوسأ هتم< اهم دعبف . ةينيتاللا ةكلملا يقي ّدْض
 هتافورثأ ىلع تبا دق اهبحاص نيبو هنيب ىتلا ةدهاعملا تناكو - م ١54 ةنس

 ريغ نم اهيلع ضقتاف 0 1'0ءازم) هنبأ عم اهدّدجي لو م 1555 ةنس

 ادصاق الامش ناطلسلا راس مث. اهبيرختو ةئيدملا ىلع ءاليتسالا نم نكمتو راذنا قباس
 ملف ءايوق انيصحت ةنصحم تناكو ةيوادلا ناسرفلا اهكلتمي ناك ىتلا نونرأ فيقشلا

 اهراوسأ مدهىف مدختساو «ةروك ذملا ةنسلا نم ليربأ ه ىفالإ اهيلإ لوصولا عطتسد

 . املط ءالبتسالا نم نكمت هلوصو نم مايأ ةعست دعب و ٠ اقينجنم نيرشعو ةتس

 ىلإ مدق ام دنع سريبب نأ 8 ةقر و ىناثلا مسقلا 78 ج برألا ةبابت : ىريوتلا ركذ (1)

 عنتماق افي بحاص نبا نيب و هنيب ةندها دقع دّدجي نأ هسنم بلطو افاي مّدمم هيلع دفو اهتعلف ءانبل دفص

 ٠ كلذ نع ناطلسلا

 نيملسملا تمإ : لاقف كلذ ىلع (ه 8190 ةقرو ثلاثلا دلجلا ؟ . ج نامحا دقع) ىيعلا دا (؟)

 4 مهدالوأو ملاومأب اوجرخي نأ ىلع نامألا اوبلطو ةعلقلا ىلا اهلهأ أخل افاي ةنيدم ىلع اولوتسا امل

 ٠ مهنم ةعلقلا لو ناطلسلا مهياجأت

 ىلع ءاليتسالل ةليحب لسوت ىهاظلا كلملانأ ( ٠ 10 س ١غ ص ديدسلا ِنلا ) لضفملا ركذ (©)

  باوتلا ةداقإ نمضتم ءاكعب نيميقملا ةكرشلا نم باك ىلع رثع الإ مدق امدنع هنأ ىف صخلتلو ٠ فيقشلا
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 سلبارط ىلإ راسف ؛ةيروس لام ىلإ هجتا فيقشلا لع سربيب ءاليتسا متاملو

 «ةمواقم ةيأ هّدِض هجوينأ سداسلا دنوج ريمألا عطتسنلو ءاهب ةطيحما دالبلا مجاهو

 ةئاممالث حارس قاطأو باحرتلاب امهبحاص هاقلتف سوسرطناو اتيفاص ىلإ لحر مث

 راس اهنمو صمح ىلإ لاهشلا وحن مّدقتو هدالبل ناطلسلا ضرع لف «هدنعا وناكريسأ

 ةداق لوت قالا دالب ىلع فحزلل قرف ثالث ىلإ هشيج مسق كانهو ؛هامح ىلإ

 أدبو شرخ ةيقب هتفاو ةيكاطنأ ىلإ لصو امدنعو ٠ ةيمافأ ىلع اهم لزنو اهادحإ

 الاتق ناقيرفلا لتتقاو «(ه ++ ةنس ناضمر) م ١4 ةنس ويام لئاوأ ىف اهمج اه

 حلصلا دقع ىف بغري تقولا كلذ ىف سربس ناكو . ةنيدملا مكاح هءانثأرسأ اديدش

 هرسأ ىذلا احلا كلذ طسوي نأ لوافل «قارت ىتلا ءامدلل انقح لاتقلا رايت فقول

 نومفادي اولظو كلذ اوبأ مهنأ ريغ ؛ ةنيدملا اوماسنو مهتحلسأ ناكسلا قلي نأ ىف
 راوسأ ةمحجاهم نم ادب سريس دحبي مل ذئنيح .٠ اهميلست نع نيعنتم مهتنيدم نع

 ناكو ٠ ارسأو التقو احبذ ميل ضقنأو « ناكسلا هجو ىف (هاوبأ دصوأو ةنيدملا

 : يسفر نابهرلا مهيف (ع ةمسن فلأ ةئامو افين مهددع

 تصقو ةنيدملا نأ - فالآ ةينامث مهددع ناكو  ةيماحلا لاجر ىأر نيحو

 ىلع اونمؤي نأ ىلع ىلاسلا مويلا ىف اهوملس مث ةعلقلا ىلإ اودترا «نيملسملا ىديأ ىف
 + مرآ ةبف ماد راح دعي ةك القا ةنيقر:كلمقتم كللذيوت> جئاه

 علطا امو ٠ اديجم اعافد هنع اومقاد اذإ الإ نصخلا ىلع ءاليتسالا نوعيطتسال نيهلسملا نأ نيفيقشلاب سب

 نم هرذحي و ءاكع لهأ نيبو هنيب تارامأ هيف ركذي باك فيقشلاب مقملا مّدَقملا ىلإ لسرأ هيلع سرييب
 مّدقملا اذه نم هرذحيريزولل رثآ اباك لسرأ م « باكلاف مهزامسأ تدرو ةعامج نمو هدنع مقملا ريزولا

 ىلع فيقشلا لهأ فقو ايلف ٠ باَككلا ىف همسا كذ كلم نم هذخأي ىلام ىلإ جاتحا نإ هنأب هم هرعأي و

 5 فيقشلا نصح ملت ىلإ اوّرطضاف ٠ هيفني رصاحم اوناك ىذلا تقولا ىف مهني فالذلا عقو بتكلا هذه

 ركيصعب اطعم عظمت عاطت» [[هدماغهلا هد ص طع ماج [ةصسلر رم 8 00(

 ه "10 ص ىناثلا مسقلا ١1ج كولسلا . ىزيرتلملا )2(

 3امتع : "طع ةتمصماملمع هع ةلجم طوسصممأر هك "ورام م. 85. (؟)

 لكم: "طع اسصتولطغم [طامدوا ملاك دم اطع طماع طهصلب م. 268. )ع(
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 عذوو 3 ةيماح رسأ لب ةنيدملاب هلزنأ ىذلا رامدلا اذه سر تفك مو

 ميت ةلاسر - سلبارطب كاذ ذإ ناكو - دنع ىلإ لسرأ مث ٠ ءأعألا لع اهدارفأ

 ٠ ةيرخسلاو عبر قتلا تارابع أاهضو ل ل نزملا أبمف هرطاس

)26 

 اهتارقف ضعب كاذب ىفتكنسو ٠ ىيعلاو «لضفملاو لا لك اهدروأ دقو

 : اهتيصأل

 دسألا مايحا ززعملا لجبملا ليلخلا صموقلا مع دق « محرلا نمحرلا هللا مسا »

 اندصق نم ناك ام ... ةينارصنلا ةفئاطلا سيئر ةيحيسملا ةمألا رفن دنعي ماغرضلا

 «رامعألاو رئاعلا بارخإ نم انليحر دعب هدهاشامو «رادلا رقع هل انوزنغو سلبارط

 تمدختساو لاجرلا تلتق فيكو ... ضرألا طاسن ىلع ساككلا كلت تسنك فِكو

 فيكو «ىثاوملاو لاومألا كتيعراو كل تبن فيكو ...رئارملا تكلمتو لوألا

 ... توملا نم هيلع ىثغملا رظن ردظنت تنأو ... بزاعلا لهأتو ريقفلا ىنغتسا

 ىهو الإ ةيراج الو ةيشام انيدل ىهو الإ ةيشام اهب تيقب الو كدالب انقراف فيكو

 انلزنو ( لصألا ىف اذك) نابعش نورشعلاو عبارلا ءاعبرألا موي سليارط .ىرم كنع

 : لضفملاو « ددصلا اذه م8١ ةقرو ىناثلامسقلا 7 8 ج برألا ةياهن : ىريونلا ةرابعنم مهفي (1)
 . ىرسأ مهذخأي نأ ناطلسلا نم تبلط ىلا ىه ةيماخلا نأ ء و0/8 ل وا/١ ص ديدسلا جبنلا باك

 اورشاحتف دالوألاو رحل ريغ لتاقم فال آ ةينامت اهب عمتجاق ةعلقلا امأو...”” ىريونلا ةرابع صن كيلاو

 نوذخؤي مهنأو لئقلا نم تامألا نوبلطي حتفلا موي ىناث دحألا موي اوريسف مهيفكي ءام ةملقلاب نكي ملو اهب
 ؛ ةنسحلا بالملا ميلعو اهرهاظ ىلإ جرخ دق ةعلقلا ىف نم عيمج فداصف ناطلسلا علط تقوللف ىرسأ

 . ؟"ىرسألا نم ةعامب ريمأ لك ملستو اهب اوني رف لابحلا ترضحأو لتقلا نم مهنع افعق ناطلسلل اوثاغتساف

 ىتتكت كلذل « ىري وتلا هزكذ امع اهناعمو اهظافلأ ىف ارييك افالتخا فلتخت الف لضفملا ةرايع امأ

 ٠ ٠ اهلإ ةراشإلاب

 م17 ص ىناثلا ممقلا ١ ج كولسلا : ىزيرقملا (0)

 يندر يح امك م. ةقرو ىتاثلا مسقلا 14ج برألا ةباهن ١)

 00-7 ١ 07 ص ديدسلا جبنا باك )(

 هو5 لس هم و ةقرو ثلاثلا دلحلا ؟ ١ ج ناحلا دقع )هز
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 اورسكف ةزرابملاىلا كرك اسع تجرح: لوزتلا ةلاح ىفو .ناضمر لبتسم ىف ةيكاطنأب

 لخدو كنارقأ ةعجارم ىف لأسف لبطسا دنك مهنيب نمر سأو ءاورصن اف اورصانتو

 مهانيأرف انعم اوثّدحتف كناوعأ نايعأو كنابهر نم ةعامحو وه جرحنو ةنيدملا ىلإ

 مهيف تاف دق مهانيأد ملف ... دسافلا ضرغلاب سوفنلا فالتإ نم كي.أر ىلإ

 ... رصاحتم مل ةعاسلا نحن انلقو مهانددر توملاب مهيلع هللا رّدق دق مهنأو توفلا

 اهانحتفو ... كلجرو كليم مهكردت كنأ نيدقتعمو كلعفب نيهبشتم اوعجرف

 ةيناكملا هذه دعبو ... ناضمر رشع عبار تبسلا موي نم ةعبارلا ةعاسلا ىف فيسلاب

 . اربخ اهريغ لأسق الأ بحي ةيطاخملا هذه دعب نأ ام اربخ بذكت نأ كل ىغبن, ال

 رادنزاخحللا كبليب نيدلا ردب ريم“الل ابتعلق لس ةيكاطنأ حتف سرببل متالو

 .هشيج دارفأن يب اهمسقو مئانغلا راضحاب أ مث «ىسمشلا ىرسيب نيدلاردب ريمألاو
 ؛ةنيدملا ءاحنأ ىلإ اهبيمل دتماف اهمف رانلا لعشأو ةعلقلا ىلإ راس كلذ نم هئاهتنا رثأ للعو

 ١ نيع دنعارلا هكر كلذيز

 اوك رتو سارغبب ةيوادلا جترفلا برهف نيييلصلا عيمج ةيكاطنأ ةثراك تزه
 «اهيلع تلوتساو ةعلقلا تاتحا هدنج نم ةّوق ىهاظلا لسرأف ءايلاخ نصحلا

 .ةيمالسإلا نوصحلا دادعف تقولا كلذ ذنم تحبصأو «لاجرلاو ةّدعلاب اهدعأمث

 ةعداوم ىف اوبغرو ىرتخألا ةيبيلصلا عالقلا ناكس ثداوحلا هذه ىعأ لاه كلذك

 «حلصلا ىف ةضوافملا سابارط ةرامإ تبلطف ؟مهناوخإ لان ام مهلاني الك ىهاظلا

 اهايابخ فؤعتيل مداخ ىز ىف هءارفس سرب قفارو ؛العف ةضوافملا تأدبو

 ةلود نم ةيقابلا ةيقبلا ىهو  ءاكع كلذكو «دععب اهف اهترصاحل اديهمت اهسردي و

 نم سري صخام نإ لاقف « هس ةقرو ثلاثلا دلما ٠١ ج ناملا دقع : ىتيعلا كلذ ىلع داز 00

 ٠ ةرهاقلاب ةيتيسحلاب هأشنأ ىذلا عم احا ةراعل هدصرأ ةيك اطنأ مئانغ

 كولسلا : ىزيرسقملا ؛ عم. - مرور موو ةقرو 8١ج برألا ةءاهت : ىريونلا (؟)

 ه ص ء ج ءرشبلا رابخأ قرصتخما : ادقلاويأ (م) 618 ص ىتاثلا ممقلا ١ ج



 414 سرس ىهاللا ةنطلس

 ناطلسلا ىلإ اهبحاص لس تمدقف حلصلاو ةضوافملا تبلط - سدقملا تيب

 دقع ررقتف ٠ مالا اذه ىف هعم تضوافتو ةيك اطنأ نم هتدوعرثأ ىلع قشم

 افيح لظت نأو اهبحاصو سرييب نيب ةفصانم ءاكع دالب نوكت نأ ىلع امهنيب ةدهاعم

 فداصت مل اهرارقإل ءاكعب تضرع ام دنع داوملا هذه نأ ريغ . املاح ىلع ءاديصو
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 .الوبق

 ةيلويرخئاوأ ىف رصم ىلإ دوع نأ لبق سراي اهبلع راغأ دقق روص دالب امأ
 قف

 هنيب حلصلا متامد دطوي نأ هتسايسس نم ناك هنأ نم مغرلا ىلعو ٠ م1854 ةنس

 دقو . ةنداهم ةيأ طعب مل  روصك رخآلا ضعبلا ناف «ةينيتاللا ندملا ضعب نيبو

 ءروصو ءاكع ىضارأ ىلع م١ ”+4ةنس عيب رف ىرخأة رم ةيمالسإلا شويفلا تفحز

 .٠ البلا نم اهرواج امو تورس عم ندامتو تاكرذا هذه ق هسفن سرس مهاسو

 مهلقاعم ىلع ىفوتسي ناكف «نييديلصلا ةأوانم نع ةسيب رحا سربيب ةمهرتفت م

 ناطلسلا ناكو ٠ 56 نم ددملا نم مهيلإ لصي ناكام متر رخآلا دعب دحاولا

 ءارسعألا ىوقأ ناك هنأ مقاولاو ٠ هل مصخ ربك أك سداسلا دنضوب ىلإ امئاد رظني

 ءاليتسالاب هطاقسإ مامتإ ىلإ دمع ةيكاطنأ هنم سريب عزن نأ دعبف ؛ نييديلصلا

 ماجسأ هر ]رمصع-طومواونخ طتمغمرجرب هل اخ عرعرمأ دم طع 0110016 قعععر م2069. 0(

 ه ع 4 ةقرو ثلاثلا دلما ؟ ١ ج نامجبا دقع : ىعلا (؟)

 ناطلسلا نأ ددصلا اذه ىف ه7 ١ ص ىناثلا مسقلا ١ ج كولسلا : ىزيرقملا هركذ امم مهفي ()
 هذه ىلع ءاكع بحاص افلحيل ثيش نب نيدلا لاك ريمألاو ىهاظلاديع نب نيدلا ىبحت ءاكع بحاصىلإ لسرأ

 ٠ اهداوم ضعب ىلع قفاوي ملف « ةيك اطنأأ ىرسأ نم اسفن نورشع ايف ةيده امهعم ناكو ةدهامملا
 هلجأ نم ىذلا بيسلا « هو ٠ و ه ع و ةقر و ثلاثلا دلما .٠ ج نامجبا دمع : ىتيعلا دروأ (4)

 ةأىما هتءاج ةبرصملارايدلا ىلإ هركاسعب قشمد نم جرح ام دنع هنإ لاقق © روص ةنيدم ىلع سرب راغأ

 ةراغلا ّنْشو ناطلسلا بكرف « هلام ذَحأو ايح اص هب ردغ روص لخد امل اهب ا نأب هتربخأو قي رطلا ءانثأ ىف

 :ةلوك ماع ايم مو روم ةئدم لع
 8مم ةهمم : انطع عدم لمجم ذم غابم 1ةمقأب م. 309. (5)

 3طن: كاطع ة[دصعاساعم هم ةالمعجع ]22 مدمج هآ 18ععمام م. 25. 6(



 هرصع ىف رصم ةراضحو سري ىهاظلا 9

 ىلوتس نأ ةندملا كلت ىلع هئاليتسا لبق ىرورضلا نم ناكو .سابارط ىلع

 أدبو دارك ألا نصح ىلع ءاليتسالا ىف عرش كلذل «ةيجرامللا سروصحلا ىلع

 نورصاحي نوملسملا لظو «(م 1790/١ ةنسرياربف) ه 54 ةنس نابعش ىف هترصاخم ىف

 ترطضاو «ةروك ذملا ةنسلا نم سرام م. ىف اهيلع ءاليتسالا نم اونكمت ىتح ةعلقلا

 مهنمأو ةنسسح ةلماعم ناطلسلا مهلماعف ؛ ةعلقلا ملسفو اهتحلسأ كرت ىلإ ةيماحلا

 ٠ مهحارس قلطأو مهتايح ىلع

 مهتابحب ةيحضتلا ىلع اوممصو برحلل اوداع نييلاتبسوملا ناسرفلا ضعب نأ ريغ
 راصحلا تالآ راضحإ نم ادب نوماسملاري ملف ؛ ةعلقلا نم نيماسملا اوجرخمي ىتح

 ناطاسلا ىأرو «ناسرفلا ءالؤمل ريخألا أجلملا مدل دادعتساىلع اونوكيل ةعلقلا لخاد

 كلذل . ةريثك رئاسخ هتانيصحت بيصي نأ ريغ نم نصحلا ةيقب ىلع ىلوتسا نأ

 نيا ايشسوملا انانيرفلا هنو نر قره هنا واسعا منار ا اطعت نما بل لس[
 تاضوامملا فا نويلابتسوحلا حتف نأ كاذرثأ نم ناكوم نصحلا ملستب هيف مهسهأي

 00 ىلإ اوراس ىلاتلا مويلا و٠ ملستلا طورش تمظنو ناطلسلا عم

 تحاضوعو ترابسالا ةايزف نفتر لإ فلك ىفنلا شربت مستنأ دعبو
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 ضرتعي ال نمم هللا هلعج ( كوأ ريرفا ) ىلإ ” : هصن اذه اك داوكألا نصح

 .دارك ألا نصح ةيمال ارم اباطخ لسرأ صربيب نأ ىلإ ريشي ام ةيبرعلارداصملا ىف كانه سيل (1)
 ماموجمرمممب ةطتت اهلإ راشأل ةيقيقح تناك ةمعقاولا هذه نأولو سرب ىلع كلذ دعبتست نحنو

 ىرحألا رداصملا تعمجأ دقو- هفقاوم ضعب ىف سربرب , ىلع ةماللاب ىحني ام اريثك ةصاخ آان نأو ىس ال

 قلطأو ناطلسلا مهنمأف نامألا اوبلطو ةعاقلا اوهلس مهرمأ ىلع اوبلغ ل داوكألا نصح ةملق لهأ نأ ىلع

 :نيلبارط لإ ا رغم ف نوار
 اكمع : الطمع [صتوطغ 8مدماغعلهرح ص غطع ط[ما1ج: اقصل م. 270 ()

 ركتموم: 0م. (!ا5 م. 2714 صعاب 112801. ةنسلا هذه ىف راتسالا ناسرق سيئر ناك ()

 نامللا دقع : ىنيعلا 445 ةنرو ه ج ةرجملا رات ىف ةركفلا ةدير : راداودلا سربيب )0(

 ه1 ص ثكلاثلا دلما ٠١ جا



 4١ سرس يهالفلا ةنطلس

 هللا سمأ نم ىحني هنأ دقتعن الو «رفظلاو رصنلا هش رخس نم دناعب الو ردقلا ىلع

 نصح حتف نم هللا لهس امب هملعن . رجا ىنيم الو ءانبلا روجحم هنم ىمي الو ردقلاب

 هظفح ىف تلكتاو هتيلخأ ول قفوملا تنكو هيلو هتينبو هتتصح ىذلا دازكألا

 هذه تناكامو . كوعيضو هوعيضف هيف ةماقإلاب مهتعيضو «كوعفن ىف كتوخا ىلع

 . “ قشتو اديعس مدخت وأ قبتو نصح ىلع لزنت رك اسعلا

 ريخ ةناكتسالاو حلصلا نأ نييبيلصلا اياقب تبسح لصاوتملا موج ا اذه مامأو

 عراس ىتح داركألا نصح نم ىبتني سربسيب دكي ملف ٠ بسكت نأ عيطتست ام
 «ناطلسلا ىلإ هنصح حيتافم ثعب و حلصلا بلط ىلإ سوسرطتأب ةيوادلا مدقم

 هلبق نم ايلاو نيعو .هدالب لالغ نم لصحتب ام فصن هيلا لسري نأ ىلع هحلاصف
 «حلصلا بلطت بقرملا نصح راتبسالا لسر هيلا تمدق كلذك .دالبلا هذه ىلع

 ةندملا نوكت نأ ررقو «ءسوسرطنأب ةيوادلا عم هب دهاعت ام لثم ىلع مهعم دهاعتف

 . 000 رهشأ ةرشعو نينس رشع ةّدمل مهنييو هنبي

 00 نصح ىلإ لحر داركحألا نصح ىلع ءاليتسالا سربيبل متالو

 ( م 180/1 ةنس ليربإ ؟4) ه 559 ةنس تاضمر ١7 ىف هيلع هموجم أدبو

 شيج لاتقب مهل ةقاط الأ نصحلا ناكس ىأر نيحو . راصحلا هركاسع تدّدشو

 نكت كاذبو ٠ تاي لع للاو مهبلط ناطلسلا ىلف ؛ نامألا اوبلط سرييب

 رابخأ نكلو ٠ هسفنب سلبارط مجاهمل دعتسا مث نصحلا اذه ىلع ءاليتسالا نم

 )١( ص ديدسلا يبنلا باك : لئاضقلا ىلأ نب لضفم ١849 س .و١

 مسالا سفني لبحي ىلع ىبم وهو سليارط ىلامش عقي (؟) ٠

 آم 8مم ععب طواععامم اندلع ة[مكاعممع مو. 80, 380,

 وها ةقرو 4 ِج ةرجذأ جيران ف ةّرفلا ةديز :راداودلا نضسرع )6



 هرصع ىقرصم ةراضحو سريس مهاظلا 4

 ١ 8 ا ا
 ىضري هتلعج م١/79 ةنس ويام 4 ىف ءاكعىللا نيببيلصلا ضعب و دراودا ريمألا مودق

 قفز

 . حلصلا دقعب

 تدّدشو اهيهرك اسع تطاحأف « سايارط ةمجاهمىف العف عرش دق سريسنأ ىلع

 اهأ كدارم ام ” : هل لوقب سداسلا دنمهوب اهريمأ هيلا لسرأف ءاملع راصحلا

 دوعأ مث كدالب برحخأو معرز ىرأل تئج” : لاقف .٠ «؟ضرألا هذهىف ناطلسلا

 هنم بلطيو هفطعتس سليارط ريمأ هيلا لسرأف ٠ “ ىنآلا ماعلا ىف مراصح ىلا
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 نيدلا فيس ريمألاو كباتألا نيدلا سراف ريمألا ناطلسلا هيلا ريسف « حلصلا دقع

 ىلع مررعو اهلوبق نع دنمهوب عنتماف «حلصلا دقعل تاحرتقمب راداودلا ىورلا نابلب

 ناك ف يسلاب ىنم ةيكاطنأ ذخأ ( ل ناطلسلا نإ* : نيريم“الل لاقو لاتقلا ةلصاوم

 ىم (لصألاىف اذك ) بلطف راكع نصح دصق (ىلو ؛جيرفلا دنع اطوسبم ىرذع

 دالبلا ىميلستب ىنوريعي نأ مئرفلا نم افوخ هبجأ ملف «ىدالب فصن نع لزنأ نأ

 نم دلبلا هيلا مسأنأ ىب نسحيال ىنكل « هب ردقأال ىنأ معأ انأو لاتقو برح ريغ نم

 ىلا نيدلا فيس ريمألا داعف . « ميرفلا كولم نم بتع ىلع نوكي ال ىتح لاتق ريغ

 ةقرع هل نوكتنأ ىلع هعم قفتي و ىنسحلاب هلماعينأ ىأرف .كلذب هريخأو ناطلسلا

 .فنييب ةفصانم نوكتف سايناب و بقرملاو سوسرطنآ لحاس امأ . اهلامعأو ليبجو

 . نم رجبأ دقو .(19084 1) مساب الجنا ىلع اكلم دعب ايف حيصأ ىذلا وه ريمألا اذه (1)

 لصو اهلف ؛ ايكرمرشع ةثالثو سراف ةئامثالث هتبحصبو * م1181. ةنس سطسغأ ىف مست طه جغ هلأ

 رحبأف © ةيبيلص ةلمح سأر ىلع سنوت ىلإ رحأ دق ناك ىذلا اسنرف كلم عساتلا سيول ةافوب عم ايلي درس ىلإ

 لو ٠ سنوت كلمو نييبيلصلا نيب ةندملا ءاضمإ دعب نييبيلصلا كسعم ىلإ لصوو ةنحياطرق ىلإ دراودا ريمألا

 ثيح ةيلقص ىلإ فرصناق هيلإ تبتتا ىذلا وحنلا اذه ىلع ةيبيلصلا ةلحلا هذه ماتتخا ريمألا اذه بجعي
 لكم كاطع امن عطغم 11هةمتغمل1 نم زم عارم ٠ ءاكع ىلإ عييرأا قرحبأ مث ءاتشلا ابق ىضق

 8ماجن اهصلر مم 05١

 ماعمومحممب (0"تمحلممد ذص طع ظدمأ م. 348 : تمور لطم طصتوطخم )0

 1 مهدمالا هع تسد طع ظمارع طمس رن. 71

 ه5كك ةقرو ثلاثلا دلحنلا ٠ ج نامجا دقع : ىيمأا )2



 و سريس ىهاظلا ةنطلس

 نم ناك اف « طورشلا هذه اضيأ دنمهوب ضفرف ؛ةيراتبسالاو ةيوادلاو ناطلسلا

 نم ادب شداسلا دنمهوب ري ملف ءالؤأ هيلع هطرتشا ام ىلع مص نأ الإ ناطلسلا

 . تاونس رشع ةدمل هعم نداهتو حلصلا كلذ نم

 هخرصتس راتتلا كلم اغبأ ىلا سلبارط بحاص هجوت ةئداهملا هذه تمت امو

 .هيدب نيب برضفق هب صأف نوصخلااو داليلا نم سربس هحئتفام هل رك ذو « نيملسملا لع

 .«ابعر ىركسع بولق "المو هنع ىضنرفنتو هنم ىنقؤختل الإ تئجام تنأ : هللاقو
 لذي ناك نيذلا نييبيلصلا نم هبرآمو هتابغر نم ريثكلا ىهاظلل من اذكهو

 هذه تناكو . هتزوح ىلا اهمضو مهنم ةفاك ةيماشلا دالبلا صالختسا ىلع هدهج

 تناك نإ و مهعم ةيذدحلا هلامعأ ةمتاخ سلبارط ريمأ نيبو هني ةدوقعملا ةنداهملا

 ةينوي لئاوأ ىفف . همايأ رخاوأ ىّح ةمئاق تلظ دق مهيب و هنيب تاشوانملا
 نيرقلا نصح ىلإ ابنم راسف كفصب سرييب ةدابق كرم تراكم 1910/1 ةنس
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 ةاقالع مل ةقاط الأ هلهأ ىأر أملو . هيئوي ١١ ىف هيلع للوتسا ىتح همح اهو

 ١و0 - ١5 ص ديدسلا جهلا باك : لئاضفلا ىبأ نب لضفم (1)

 ٠ نادلبلا جعم : توقاي ٠ صم ىلع ةلطملا ( تانبل لابح نم ىهو ) ةلماع لايج ىف ةنيدم (؟)

 8اجعاء عمل رأ 8[ههغ1055 اضيأ ىىصو دفص نم برقلاب نصحلا اذه عقب 619]

 ا[ مع: انطع ا[ دتوطخم 11هدماتما ]هع رم طع 8مارع اهصمر طم 1

 لخد (مل سريرب نأ: ١44 -- 1417 نص ديدسلا جبنلا باك : لئاضقلا بأ نب لضفم رك ذ دقو

 لوسسر هل لاقف ٠ نصحلا اذه نع ءالملا ىف هعم امّدحتو سليارطو سربق ىحاص الوسر هيلا مدق نيرقلا

 لاقف ““ هنع لحرت نأ كلأسو نصحلا اذه فكدنع عش دقو ناطلسلا مالغ سنريلا ”* : سلب ارط بحاص

 ىننكمي الو هيلع تلزن دقو ٠ هتفلاخ ام هياع ىلوزت لبق هلوسر ىتءاج ولو « لوبقم ىدنع همالك ”” : ناطلسلا

 لحر له ناطلسلا ىلإ رظنأل ىنريس ىحاص ”” + لاقف سريق بح اص لوسر هعم ثّدحت مث -““ هنع ليحرلا
 لاقثألا ىركاسع نم تلحر”” : ناطلسلا لاقف ٠ ““رصم ىلإ تمّدقت راسعلا برأ هفلب هتاف ؛ ال مأ

 - "*ءىفب ىفرمأي مل*” : لوسرلالاقف **؟ فيض ان دنع هنا هلاهضقن ةجاح كلأست ل لهف : لاق مث « ءافعضلاو
 ذدحأت انإ ”” : ناطلسلا هل لامف « <“ سلبانو كبلعي هل عفدت نأ كدنع هتجاح ” : لاق داع ىضم مث

 . ““ ؟قوصح قم اويلطتو لّأف الوأ مكنوصح مكنم

 مممودمممت لاجع (سدمملمرو ذم طع دقت مرد. 344-745. (ع)
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 ىلع اوءاش كثيح ىلإ مهجورخ رّرقو نراطاسلا مهنمأف نامذلا اويلط نيملسملا

 ثبلي ملو «ءاكع باوبأ ىلإ ناطلسلا راس مث . ' أحسالس الو الام مهعم اوبحصتس الأ
 فقل

 ٠ تمدهف اهتعلق مده سعأو نيرقلا ىلإ داع نأ كلذ دعب

 ةّوق دادعإ نم نكمت دقو ءاكعب لازي ال دراودإ ريمألا ناك ءانثألا هذه ىفو

 لمعي نأ هتهج نم سرييب ىأرف ؛ ىدنج فالآ ةعبسو فالآ ةتس نيب اهددع حوارتي

 ةرب زحلا هذه ىلإ الوطسأ لسرأف «هيلإ مامضنالا نم سربق ةريزح تانوراب عنم ىلع

 . اهتطاوش دنع ةفصاع هتمطح نأ ثبلام لوطسألا اذه نأ ريغ ؛ اهيلع ءاليتسإلل

 « ةرصانلا ىلإ سربق كلم ويهو دراودإ ريمألا مّدقت م 11/١ ةنسنم ةينوي ربش فو

 ريغ : نيرقلا نصح نع راصحلا عفر ىلع سريي امحري نأ كلذ نم نالمأي اناكو

 هيلوي رهش ىفرصم ىلإ ناطلسلا ةدوع ةصرف دراودإ زهتتاف «ققحت.مل اذه امهلمأ نأ

 ٠ دللاو ةلمرلا لع راغأو ةنسلا هذه نم

 ةراغإب ءاكع ىف نويبيلصلا ماق ىتح ليوط تقو ثداحلا اذه ىلع ضمي لو

 ةراغ تصب الغشنم ناطلسلا ناك ام دنع (18ل0::) نوقاقل ةرواحما دالبلا لع ىرأ
 ىلع مهّدرف ىسمشلا شوقأ ريمألا مهلإ ريسف هول هلا حملا ندرلو ىف راتتلا

 . اسراف نيرشع مهنم رسأو مهباقعأ

 عراس هناف روصو ءاكع تاهج ىف سرييب فيلح ناكر صنلا نأ نم مغرلا لعو

 ٌدصل غزرفتلا ىف هتبغراو ابر وأ نم ديدخلا ددملا عاطقنا مدعل حلصلا تابلط ةيبلت ىلإ

 بحاص لسر عم قفتاف ٠ ماشلا لامش اوزمغو ةنسلا هذه اوكرحت نيذلا لوغملا تاراغ

 4و ةقرو - ه ج ةرجهلا جرات ىف ةركفلا ةديز :راداودلا سرب (1)

 مام ةترو ىناثلا مسقلا "م8 جبرألا ةباهن : ىريونلا )2(

 اكمعت "انام ا[كصتعطتم آهعمتتملا عمو ام طم آ1هارع طصصلم م. 202. )0

 نيطسلف نصح نوقاقو - عئمجوومود: طم (طدمح للعم ص طع وسار رد. 44 )0(

 - نادلبلا عم : توقاي .٠ ةلمرلا نم برقلاب
 عهود "6ع ص ديدسلا جهلا باك : لئاضفلا ىلأ نب لضفم )0(



 2 سربيب هاظلا ةنطلس

 بقل لماحو سرق وصلا دقعو «ةجئرفلا نيب و هنيب اهدالب مسقت ىلع روص

 ٠ مايأ ةرشعو ربشأ ةرشعو نينس رشع ةّدذل سّدقملا تيب

 هتاوزغ لك ىف ناك ىهاظلا نأ ةعباتتملا تاراغلاو ثداوحلا هذه نم انل لت.

 ولت ةدحاو مهندمو مهنوصح ىلع ىلوتسيو مهشويج مزهيو مهيلع رصتني نييبيلصلل

 كلذ بابسأو . هيلعرصنلا مهل بتك وأ ائيش هنم اولان ةعقوم ةيآ ىف هرن لو . ىرخأ

 اوناك امو نييبيلصلا ءالؤه ةلاح ىف اققدم هرصبب لاج ام اذإ ثحابلا ىلع ىنخت ال

 ةّدم اهيلع اولتاقو هب اولح ىتلا رايدلا هذهب مهتماقإ ءانثأ تاداعو قالخأ نم هيلع

 لك اهليبس قاولذبو مهاومأ تعاضو مهؤامد (هلالخ تقيرأ نامزلا نم نينرق
 عايضو مهندم طوقسو مهتم زه ىلإ تأ ىتلا بابسألا مهأ نمو ٠ لافو صتى ع

 ءاوزنالاو شاكنالا ىلإ سريري مكح ةياهن ىف هرهأ لآ ىتح ةيماشلا دالبلا ف مهتكوش

 : نينصح وأ نصح ىف

 « نيدساحتم نيسفانتم نيدلا ىف مهداحتا غر نويبيلصلا ءالؤه ناك (القأ )

 مهلشف ىلإ ىّدْؤي ناك امم كلذو «عازنلاو قاقشلا بابسأ مهني تكحتسا دق

 .مهورح ىف

 نونيدي و عيمجا هل فمي مهندم عيمج ىلع رطيسم ملاح مل نكي مل ( اناث )
 مهتاك ديحوت ىلع لمعتو ماظنلا ظفحت ةماع ةطلس مهني, دجوت ملو « ةعاطلاب هل

 ببسلا نع مهفارصناو مهتابخر عزانتو مهئاوهأ تتشن ىلإ امد امم مهفوفص مضو

 : مهناطوأ نع ةيئانلا عاقصألا هذه ىلإ اوءاج هلجأ نم ىذلا

 نوكي نأر دمت هنإ لاقف قافتالا اذه هو ء ص ىفاتلا مسقلا ١ ج كولسلا : ىزيرقملا و ()

 + هني و مهني ةفصانم نوكت ةيقبلاو اهراتخي دالب ةسمخ ناطلسلل نوكي و دالب ةرشع روص دالب نم ةجئرفلل
 8مصلمر“ آرمصم - طوماع : حل 11ذدامروب هآ 18ةعررد ذم اطعم 3110016 ةعمعر (م)

000 

 قرع [[رالتمس طاع لطع اكلمصماساعع هم 8لمجو طر دقماو هآ العربمأ )0

 (1مطهلسعاتمم) مم. 528 - 1
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 كلت ىلإ اهنم اوتأ ىتلا مهنادلب فالتخال ةبعشتم مهملاصم تناك (اقلاث )

 . اضعب مهضعب لتاقي ناك ام اريثكو « نيفلتخلا ناسرفلا ف ىمألا اذه ىلجت دقو .رايدلا

 . ىفخي ال ام مهودع ةرصنو مهتكوش فاعضإ نم اذه ىفو

 مهعانتماو نيملسملا نيبو مهنيب تناك ىّبلا دوهعلا نييبيلصلا ضقتن ( اعبار )

 ٠ لقاعملا ضعب لست نع
 مهقانتعا نوبقرتي اوناك نيذلا راقتلا معز وك الوه نييديلصلا ةفلاحم ( اسماخ )

 ناكدقو .٠ مهدالب ةمجاهمو رصم ىف كيلاملا ةلزانم ىلع امهالكىوقيف ةيحيسلل

 ةليبقلا سيئر ناَح هكرب عم سهاظلا فلاحت ىف ايبس سراف راتن عم نييبرلصلا فلات

 . دعب ايف هحضونس اه ىلع هئادعأ ىلع هاخأ رصاني ٍلسم امهالكو « ةيراتتلا ةيبهذلا

 مهتمي هو مهتاو زنغ ىف نيببيلصلا لشف ىلإ تدأ ىلا بابسألا مهأ ىه هذه

 . هناطلسل نوفرتعي ريمأ مهتدايق ىلوت ول مهحاجن روسيملانم نوكي دقو ٠ مهبورحف
 . مهبيصن موتحما لشفلا ناكف «مهلمش اقززم حلاصملا براضتو ماسقنالا نكلو

 : سربق ةريزح وُرغ (ب)

 بحجم الو . لاجرلاو لالاب ماشلا دالبب نييبيلصلا نوّدمبام اريثك سربق لهأ ناك

 موقي نأ نذإ ابرغ سيلف . دحاو نيد مسهعجت ةدحاو ةلم لهأ مهف كلذ ىف

 ناسرفلا نم اعيمج اوناك مهنأ اهسالو «نيدلا ف مهئاوخإ ةدعاسمب نويسربقلا ءالؤه

 رطخ مهمهاداماكاءدر ملل اوناكو . نيملسملا مهئادعأ د ض نيسمحتملا مهنيدل نيبصعتملا

 . ابروأ لهأ نم مهبنطاوم نيبو مهني, لاصتا ةطساو أوناك لب «راطخألا نم

 ةب راح الوطسأ لسري نيرقلا نصحب نييبيلصلا ىلع هتراغإ دعب سربيب ىرن كلذل
 نصح ىلع ناطلسلا لزن (ىل اهلهأ ناكو ٠ ٌةَيَدِج ةدعاسم ءاكع تدعاس ىتلا سربق

 عرم ؟[[كتلاتمس ةكمنم "انطو ةامصسعاسلعع هن ةامحم ارصمما هآ ظوعمأام )١(

 قزم [[للتمس للكدتس, 0م. (ا1 م. )١( 28١ (1مامم0لهعتمم) م. ش1



 كك سرس نهاظلا ةنطام

 ةّدع . مهلإ جرف «ةدجنلا هنم نويلطي سريق بحاص ىلإ اوريس دق دار ألا

 ا ىلإ ريسلا اهنم قب ام عياتو ايكسع نيتس مطحو رحبلا ميلع جاهف 6 بكام

 ىلإ اهريقستو بك ارملا زيهحمت هرماوأ ردصأف ةصرفلا هذه متي نأ سريرب دارأف

 تيه ةديدش ةفصاعنأ ريغ ؛(م9701) ه ++و ةنس ةيرصملا هايملا ترداغف « سربق

 نوسفلا رغث دنع اكرم رشع دحأ (بهنم تمطخ ةريزحلا رم برقلاب ابهيلع

 ًأابب ناك نم اورسأو أملع اوضقنا سرق لهأ كلذب ملع أملو ٠ (1.ددهموما)

 فرش
 نيملسملا نم

 ثدح امب هريخي سربق بحاص لوسر هيلإ مدق نأ ناطلسلا كلذ دعب ثلي مل

 («كيك ارم تذخأ دق كل لوقيو كيلع مسن ىبحاص نإ”: هل لاق ذإ « هلوطسأل

 اوذخأل بكارملا اوماس ولو «ىفيسد الإ اهذخأ ام حرفت ال هل لق” :ناطلسلا لاقف

 كش الو .انصح رشع ةعبرأ هذه ىقرفسو تذخأ دقو ٠ هتّوقو هللا لوحي هتريزح

 هللا نم وجرأو ماوعلاو نيحالملاب ىركسع ىدف ىذلا هلل دملاو قح (ىل نيعلا نأ

 . «كأُذ ضي وعت ىلاعت

 اياك سربق بحاص ىلإ لسرأ لب « لوسرلا اذهل هلاق ام سربيب فتك مل

 الو هلهأل قلا ىفوي نمث هللا هلعج ... ... ( كوأ ) كلملا ةرضح ىلإ” : هيف ءاج

 دعسأ اذإ هللا نأ هماعن . هلثم وأ هنم ريخب هدعب وأ هلبق ىتأ اذإ الإ راب رختفي

 . ريداقملا هب ترحب اهف رييدتلاب هل نسحأو ريسبلاب هئاضق نم ريثكلا هنع عفد اناسإ

 حتتفب هرشبن نآلا نحنو ... ... انيئاوش نم ةّدع رسك (ءاوحلا) نأ انتفرع تنك دقو

 ٠ نيعلا نم انكلم هللا ىتك ام ةراشبلا نم نيرقلا كلي ةراشبلا نبأو « نيرقلا

 ةنيصحلا نوصحلا ىلع ءاليتسالا «بشخو ديدح ىلع ءاليتسالاب رخفي نأ بجعلا امو

 ١.0 ص ديدسلا حبنا با : لئاضفلا ىبأ ني لضم )١1(
 دلجنا ناملا دّمع : ىبعلا ؛ 48 ةقرو 4 جةرجحلا حي رات ىف ةركفلا ةديز : راداودلا سري (7)

 ه5 6# ةنرو ثلاثلا

 ١ 8٠١ ص ديدسلا جلا باك : لئاضفلا لأ نب لضفم (9)

 قفز
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 57 حيلملا وه فيسلاب رصنلا (منإ حيلم ءاوهلاب رصنلا امو ... ... بجعلا وه

 .. ... فولأ بكارملا ةيرحي نم اندنعف داحآ بكارملا ةيرحب نم تمدع نإو

 ةيرق انل متذخأ متكن لف ... ... لويملا انبك اره نحنو بكارملا كلويخ متنأو
 انيلخأ مكف ناكس ىلع متيلوتسا نإ و «ةرومعم ةيرق نم كل انذخأ كف ةروسكم

 ناك انوكس كلملا ف نأ ولو ٠ منغ انيأ ىريف انيسكو تبسك مو «ناكس نم مدالب

 . “ ملكت امو تكس هنأ هيلع بجاولا

 ءرخآ لوطسأ ءاشنإ ىف عرش لب «هلوطسأ مازهتا دعب ىهاظلا كلملا ةمهرتفت م
 . لوغملاو نيييلصلا ةب رات هلاغشلال سربق ةريزح ةحاهم ىف ةككلا دواعي مل هنأ ريغ

 « سربقب اورسأ نيذلا ,نيملسملا ىرسألا صيلخت نم ه بام ةنس ىف نكمت دقو

 ةامرلاو راؤثلا اوعابو ءاسؤرلا عيب ف ةجنرفلا ىلاغتف «مهعايتب ال روصىلإ لسرلا لسرأف

 عهحارس اوقلطأف لالا مهتسارحب نيلكوملا ءارمغإ نم ادب سرييب ري ملف ب مهنم ةفئاطل

 . مهني ةنتفلا تماق ءاكعب ةجئرفلا كلذي ملع املف .ةرهاقلا ىلإ اوراسو

 : ماشلا دالبب ةيليعاعسالا ةفئاط ذوفن ىلع سربيب ءاضق ( ج)

 تارامالا ةأوانه ىلع سربب هيف لمع ىذلا تقولا ىف ماشلا دالبب نطقي نأك

 تاظو اهيلع ءاضقلا اثبع نيدلا حالص لواح ةيليعأمسالا نم ةفئاط قرشلا ىف ةينيتاللا
 !.ءلا وو. ةقرو ه ج ةرجطلا عراه ىف ةركفلا ةديز :راداودلا سرس )١(

 رابخأ ىفرصتخما : ادفلاوبأ () <16 ص ىناثلا مسقلا ١ ج كولسلا : ىزيرقملا (؟)
 اوريتعا اهباعصأ نأل ةيعبسااب اضيأ تفرع ةعيشلانم ةقرف ىه ةيلعامسالا (4) د ص  ج «رشبلا
 ةايح ىقه ١ 47 ةنس ةن.ملاب ىقوتملا قداصلا رفعج نب ليعامسإ وهو عياسلا مامإلا دنع ةيهتنم ةمامإلا

 « ةيسابعلاةلودلا نم لوألا ردصلا ءافلخ دي ىلع ىذألاو ررضلا نم ريثك ةقرفلا كلت عابتأ ب اصأ دقو ٠ هيبأ

 . ةفالثلا كرم نع ةديعبلا تاهملا اوسباف
 اب اهعارتأ فرع ةيليعامسالا نم ىرخأ ةبعش ه ه ١8 ةنس ىونملا حابصلا نب نسح- سسأ دقو

 عرفت مث « سراق دالب نم ىبرغلا لامثلا ف ع4 1نردر»#) توملا ةعلق اهطوم ناك ( ح يبد دزررد) نييشاشحلا

 13مع. 191. قدام 3قدهفدتسد و [هسصون ]ربو ٠بلح لوألا هع ماشلاب رخآ عرف ةبعشلا هذه نم

 ٠ دعب ايف ىرتس م هتوصح ىلع ىلوتساو هيلإ هتهحبو سريري لوح ىذلا وه ىاشلا عرفلا اذهو



 5 سرييب هاظلا ةنطلس

 ( ةيليعامسالا ءالؤه ةألامم ىلا نويبيلصلا هءازإ زطضا ربك ذوفنب عتقت هتافو دعب

 مهرش ءافثا ىلع نولمعي و مهسأب نوشخي ةجنرفلا كولم حبصأف كلذ سعألا ىدعتو

 ليل الع اموسر ضرفي نأ سربسيب ىأر ىتاو مهلا نولسري ائاكى ثا ااه
 . كولملا ءالؤه دنع مهنأش نم كلذب

 .نييبيلصلا بناج ىلا تزاحناو اهذوفت فعض نأ ثبلت مل ةفئاطلا هذه نأ ىلع

 ذنم تلظو «نييلاتبسوملا ناسرفلا ةيامح تحت تلخد لب كلذىلع سعألا رصتقيملو

 نصح بحاص عم ةنده شربيب دقع ىّتح هي ونس ةيزح مهل عفدت نييحلا كلذ

 ناسرفلا ءالؤه عنتم نأ اهبف هيلع طرتشا ( م )/١759 ه 6+5 ةنس بقرملاو دارك لا

 اق واو راو ماب نا لاو عايماللا ةقفاط مل اهعفدت تناك ىتلا ةيزحلا ذخأ نع
 ىلا لاومألاب ةدوزم ناطلسلا ىلع دقت تقولا كلذ ذنم ةيليعامسالا لسر تراصو

 . ةجئرفلل لبق نم !هنولحي اوناك

 اهمدقي ىلا لاومألا نأ ةيليعامسالا عالق بحاص ىتارعشلا نيدلا من ىأرالو

 تقولا كلذ ىف سريرب ناكو .٠ اهصاقنإ ىف هنذأتسا هيلا لسرأ ةريثكرصم ناطلسل

 وه هلزعب سمأف «ةيليعامسالا دالب نم برقلاب لزت امدنع هيلا دفي م هنأل هنم اءاتسم

 ةيليعامسالا ةوعدلا دالب ةقيلعلا بحاص ىضرلا نب كرابم نيدلا مراص دلقو هدلوو
 ريمألا ةدايقب اهيلا اشيج لسرأ مث ب ناطلسلاب ةصاخ اهدالب و ٌفايصم نوكت نأ ىلع

 ةامصس]مر ارقدع-]1”هماعر ج». 0 0(

 م غم ص كولسلا : ىزيرقملا ؛ه 85 ةقرو ثلاثلا دلجْلا ؟ ١ جنامللا دقع : ىتيعلا (؟)

 اكمرب "طم آخ متوطنع 11هعوتتملا عد دس طع طمارع اضصل م. 2025 5ةمععصع 6و9

 هماب ص كولسلا : ىزيرقملا (4) ومص : "طق (لصسملمعم ذص الم 13ةقن ص. 240-

 . ماشلاب ةيليعاسإلا نوصح ىدحإ (6)

 نم موي ةريسم ىلعو سليارط برق لحاسلا ىلع ةعقاو ىهو ماشثلاب ةيليعامسالا نوصح ىدحإ (؟)

 1م 8انوسمم : 2ة1هدمصع ص لعم 8[هع1عددعب ردي 507 نادلبلا مجعم : توقاي ٠ صمح



 هرصع قرصم ةراضحو سرس ىهالفلا 1١٠66

 نأ كلذ دعب اوئبلي ملو « ىمألا لأ اهميلست نع اهلهأ عنتماف ىميدعلا نيدلا نع

 . «اهيلع ءاليتسالا نم كلذب نكمتو «ناطلسلا بئان هنأ اوملع امدنع امماوبأ هل اوحتف

 روضحلاب امل حامسلا هنم ابلطف «سربرب ةعاطىف لوخدلانم ادب هدلوو نيدلا جت ري ملف

 .نوصح هالو نيدلا مجن هيلا مدق امدنعو ٠ امهبلط ىلا ناطلسلا امهاجأف هيد نيب

 نيرشعو ةئام ماع لكدل عفدي نأ هيلع ررقو نيدلا مراص عم كارتشالاب ةيليعامسالا

 دعي ناطاسلا ذخأ مث رايد فلأ هل عفدي نأ نيدلا مراص ىلع ررق اك «مهرد فلأ
 «رخالا دعب دحاولا ةيليعامسالا نوصح ىلع ىلوتس ( م ١) ؟الس ١0.9 كلذ

 ىضارألا ضعب كلذ لب اقمىف سربس مهعطقأف « مهعالق نع اولخت نأ, سلا ىبتناو

 هشيجو ىهاظلا تلغش ىتلا مهتوق ىلع ءاضقلا اذه ىف ناكف . اهونطوتسيل ةيرصملا

 مهتطاوم نع مهئالجإ دعب هنأ سربيب قالخأ ىف بيجعلا نمو ٠ نمزلا نم احدر
 . هّضاررغأ ءاضق ىف مهمدختسا ةيرصملا رايدلا ىلا 3و

 : لوغملاب سربيب ةقالع (د)
 5 سراف لوغم - ١

 ةراغإلاو فحزلا نولاوي اولظف ؛ تولاج نيع ةعقومىف مهب لحام لوغملا سن
 لوغم ناطلس نا هكرب عم فلاحتب نأ ضريبب ىأرف . اهريغو ةيماشلا دالسلا ىلع

 كولسلا : ىزيرقملا ٍ, ؟ و س- ”ه4 ةقرو لّرألا ممقلا ؟ 8 ج برألا ةياهن : ىريوتلا )١(
 ها مراال مل تركك صحح

 همالك دنع « + . م ص كولسلا : ىزيرقملا دروأ دقو اوسلو ]رمصع 2نومالعب م. 20. )يم
 . هعئارشو مالسإلا رئاعش اهب ماقأ اهيلع هئاليتسا رثأ ىلع سربيب نأ « ةيليعامعالا نوصح ىلع

 ةلمتج طم 8[دصعا داعم هر١ ظامحو رجصقمأو ه8 "عوام. ةيفإ
 كلذ عجبري و .وك الوه عم قافو ىلع نكي ملو ٠ لوغملا ءامأ نم لسأ نم لأ ناح ةكر تاك (4)

 كلذك < مصعتسملا ةفيلخلا هلئقل هفتعق نيملسمللا دالبب وك الوه هلعف اب ضرب لناخ هكرب نأ اهنم بابس أ ةّدعل
 عم اهدودح لخاد نايميرذأو نارآ دالب جاردإ دعب امس ال سرافب وك الوه هلود سيسأت هنيع ىف قري م
 تايبس كانمو . (1قصع, 181. كما 86021©) ناخيكتحم ةيصو بسح ةكرب بأ ىقوحب ثرإ نم انناك اذهنأ

 تح ىالب وق منعألا نانلل ةكرب ةرهاظم مدع املوأ ؛ وك الوهو ةكرب نيب تناك ىلا ةوادعلا هذه نارخآ



 لب فلاحتلا اذه ىلع داتعالا لك دمتعي مل هنأ ريغ ؛ سراف تاناخايا ٌدض قاجفقلا

 نوجاتحيام اومّدقت اذا لوغملا دحي ال ىّتح ماشلا ىلا ةيدؤملا نايدولاو تراكلا ترخ
1 

 ةينيمرأ كلم عم ةصاخمب و قرشلا ف نييحيسملا عم فلاحت وك الوه نأ اي « ةريملا نم هيلا
0 

 .رصمب كيلاملا ناطلسو ناخ ةكرب تامجم ّدص ىلع كلذب ىوقي ىل نييبيلصلاو

 راتتلاف . فلاحتلا اذه ءارو نم اهتوقمرب ةياغ نييبيلصلاو راتتلا نم لكل ناك دقو

 ىتلا هلوذلا دض بورمحلا ىف مهيلإ نييحيسملا ءالؤه ماضناب ميناج ةيوقت اودارأ

 داصرملاب ملت فقوو سرافدالب ىلإ مهباقعأ ىلعمهتدر و -رصم ىهو  ماشلاب مهتمه

 هلجأ يرم ىذلا ألا اوسني مل نويبيلصلاو ٠ مهو لغ 3ك مهريسو مهتاحوتف مامأ

 اودارأف «نيماسملا نيبو مهيب ىتدلا ءادعلا كلذ اوسني مل م «ةيماشلا ندملا اولتحا

 ةيحيسملا مهقانتعا ىف اريثك نوعمطي اوناك نيذلا راتتلا مهيلإ اوليمتسي نأ اضيأ مه

 ٠ نييرصمو نييماش نيملسملا مهئادعأ ىلع ةدحاو ادي اعيمج اونوكيل

 تقولا ىف هدالب ىلع نئمطي ىهاظلاك اناطلس لعجن أمم لوغملا ةلاح نكت لو

 . رصاوألا ةدحتم فارطألا ةعساو ةير وطاريما نيوكت ىلإ هيف ىدرب ناك ىذلا

 نم مهتدراطم نع عطقني ملو 4 ةلصاوتم سرير نيبو مهني بورحلا تناك كلذلو

 . كلذب صرفلا مل تحتس املك ابيلع لو ريغي اوناك ىلا تايالولا

 ةريبلا ىلع اوراغأ راتتلا نأ ىهاظلا ىلإ لصو ( م 106 ) ه م ةنس ىفف

 نافيإ نيدلا نع ريمألا ةدايقب مهتب راحن اشيج زهذب « قيناجنا اهيلع اوبصنو اهرصاحو

 عيمب لع ظعأ اناخ ريغصلا خألا أذهب ةكري فرتعاف ؛ ( قت ريانهس13 نهه) همسا هل ريغص خأل هراصتناو

 عنم ( م880١ -- ١ 61) قاجفقلا لوغم ىلء اكلم ةكرراص نأ ذنم وك الوه نأ اممناثو ءرثتلا دالب

 دالبلا نم لصحي ام رثتلا عمي نأ داتعملا ناكو ) ٠ برحلا متاغم نم داتعملا هيصن ىلوغملا عرفلا كلذ نع

 ناخوتاب تيبل مسقو ءركسعلل تامسقو «رييكلا ناخل ناهسق : ماسقأ ةسمت هومسقي و اهلع نولوتسن ىلا

 و.ثماس لإ ص ديدسلا جبنلا باك : لئاضفلا ىنأ نب لضفم (قاجفتلا داليب

 ممالعر آقصق- طوموام, كل 815ؤهدع هن 1[:عجردأ رص اطع 1110016 ةهعوقر 00(
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 مرزع '!طمصحم ف عمم]لي لطم طسءعوعاطتميي هل [ةنقمسم م. 220» )م



 هرصع ىف رصم ةراضحو سرس رىهاظلا 1.٠

 تنده كوز سوا مدام ٠ ةنغىلا لصون أ ىلإ هرثأ ىلعراس مث« توملا مس بقلملا

 0 مهاقث أو مهددعم مءارو أوكر تونس راهراتتلالواهماع تفرشأو ةريبلا

 لاتقلا تالآ لمجو ةريبلا نم برحام ةراعب سمأ نأ كلذ دعب ناطلسلا ثلي مل

 ملو ٠ نينسر شع ةدمل راصحلا ىف اهلهأ هيلإ جاتحيام لك دادعاب و ماشلاو رصم نم اهيلإ

 ةريبلا ىلع اوميقي نأب ةامح بحاصو ءارعألا ضعب فاك لب «كلذلبع ألا رصتقب

 ةيراسبق روس مدهب لغشنم وه اني و. هيفراتتلا اهامر ىتلا ةراجما نم قدنحلاا ىلخي ىتح

 كلذ ءالخإ ىف ءانعو ةّدش نم هوقالام هيف او رى ذ ءارعألا ءالؤه نم باك هبلإ درو

 متأ الو ةعد الو ةحارب نع انصصخ ام هللا دم انإ : مملإ بتكف « قدتلتا

 راجحألا لقانو راهنلاو ليللا بورح ا رشابم وه نه الإ انهام ءةعس ىف نحنو قيض ىف

 « رودصلا هب قيضت ام مث امو رومألا هذه ىف انيواست دقو رافكلا طبارمو

 تاراغإلا درب هشويجو سربيب لاغتشا نع ةحضاو ةروص انيطعت تاماكلا هذهو
 هعيجعستو هثارعأل هتفطالم انل نييت ا« «هدالب نم ةدّدعتم ىحاون ىلع ىلاوتث تناك“ ىتلا

 شمل ةيقب نم مهريغ نأو ( مهوزغ ىف مهدحو اودهج مهنأ اونظو مهنم سعذت نمل

 كلملا اذه ةيسفن هيلع ىوطنت ام اضيأأ انل حضتي م «نوقلي 1١ لثم ءانعلا نم ملانبال

 نم هدالب ريو هينامأ مث ىتح مهداهج ىلع ربصلاو لوغملا ةبراحم ىف ٌدحللا نم

 . ضرألا ىف مداسفإ و مهتاراف
 جافا هوس ةينس رك الوه تام تح كيلاقا نول راف ىف كوذملا ل اذكهو

 ةقداصمو كيلامغا ةأوانم ىف هيبأ ةسايس ىلع راس ىلا اقأبأ هنبا هفلخو ( م 1؟+6)
 و٠ ةقرو 4 ج ةرجهلا حجرات ف ةكفلا ةديز : راداودلا سربرب 00(

 هعم ص ىناثلا مسقلا ١ ج كولسلا : ىزيرقملا )0(

 رشبلا رابخأ قرصتخملا : ادفلا ىنأ تف «رك الوه هيف ىقوت ىذلا مويلا ف نوخرؤملا فلنخا ()
 ١ 4 هص ديدسلا جلا باك : لئاضملا نأ نب لضفم ىو «رخآلا عيبر رشع عسات ف تام هنأ ؟ ص غ ج
 موي ىف ىفوت هنأ 1000+ 1م١1 ىهعأ 11 نانعن ءم وعز ص كولما : ىزيرقملا فو ءرخآلا 0

 ٠ انبأ « اغابأ ةيبر هلا رداصملا ىف مسالا اذهدرو (4) . رخآلا عي ر رمش نم رشع عساتلا دحألا



 .١ سريس ىهانلا ةنطلس

 ؟ (311ءدهع] 28هلهعما1هعدق) ةينيطنطسقلا روطاربما ةنبا نم جوز دقف ؟ نيسيلصلا

 نييحيسملا كولملاو تاوبابلاب هتقالع نأ ريغ . نييحيسملا لع فطعي ناك مث نمو

 (01همعد# 117) عبارلا تنماكل ساري ناكف «ةينيد اهنم رثكأ ةيسايس تناكاي روأىف

 (6هيئدمر 2) رشاعلا ىر وجيرح هلسار ا«م مب ةنس ابان هيلإ بتكىذلا

 نابهرلا نم ةسمنم ةفلؤم ةرافس اقابأ ىلإ لسرأ ىذلا ثلاثلا الوقينو ما نام غ ماع

 مظنت وه تاضوافملا كلت نم ىماسألا ضرغلا ناكو . م111/4١ ماع ناكسسنرفلا

 ءادعأ اوناكو « دعب مهتانق نات ل نيذلا ةيروسو رص. ىف كيلاما دض ةكرتشم ةلمح

لا اذه نم نويحيسملا هيلإ ىعسي ناك ىذلا ضرفغلا امأ .٠ لوغلا ءادلأ
 وهن فلح

 . مدع نينس اهلجأ نم اودهاج ىلا ةسّدقملا ىضارألا ىلع ءاليتسالا

 نيدلا دّدبب ناك ىذلا كرتشملا رطحللا كلذ عفد نم نكمت دق سربيب نأ ىلع

 اهراصتنا تلصاو (امنأ ىرتسو « ةيلوغما وكالوه دنج هشويج تمزهف دالبلاو

 نييييلصلا ةب راحت ىهاظلا لاغتشا ةصرف نوزهتنب اوناك نيذلا اقابأ هنبا دنج ىلع

 نم همودق ءانثأ 7 ده ) ه 554 ةنس كلذ ثدح دقو هدالب ىلع نوريغيو

 نا اوثبلام مهنأ ريغ بحرا ىلع اوراغأ ذإ دفص ىلإ اهنم هليحرو ةددغ ىلإ رص

 انفلسأ ماهنع اودترا

 «تقولا كلذ ىف كيلاهماو لوغملا نيب اكحتسم ناك ءادعلا نأ نم مغرلا ىلعو

 كلذ ىف هل طسوتو ىهاظلا كلملا عم حلص دقع ىف ه بس ةنس ىف اغيأ ىف دف

 هئبن اياك ةنسلا هذهىف فوسرأ ىلإ مدق امدنع سربربل لسرأ ذإ «سيس بحاص

 لحرو هيلإ هرضحيا بلح نم اريمأ ناطلسلا ثعبف « هتلباقم دوب لا هيف

 :هيف ءاج دقو اغبأ با" هاطعأو لوسرلا هيلع دفو كاندو ؟ قشمد ىلإ فوسرأ نه

 هفلاخ نمو دحأ هفلاخ امو ملاعلا عيمج كلمت قرشلا نم جرحت ىلل اغبأ كلملا نإ”

 ظدوعصمع هل انئامسسو كتعلمرو هع طوممتم 7701. 111 مو. 18-9 )00 1

 ٠ تارفلار هن ىلع ةعقاو ةدلي (0)



 هرصع ىفرصم ةراضحو سرييب ىهاظلا 1

 ءانم تصلخت ام ضرألا ىلإ تطبه وأ ءاوملا ىلإ تدعص ول تنأف . لتقو كله
 1 اع ادي نع نأ نلف

 : اغبأ لوسرل لاق ذإ سربرب ىدل الوبق قلت مل حاصلا دقع ىف ةيغرلا هذه نأ ريغ

 نم اهيلع ذوحتسا ىلا دالبلا عيمج هدب نم عزتنأ لازأ الو «ةبلاطملاب هءار و ىتأ معا”

 عم اوققتا .:رأ كلذ دعب راتتلا ثبلي مو : “«ضْرألا راطقأ رئاسو ةفيلحلا دالي

 ايقم كاذ ذإ ناطلسلا ناكو  ماشلا دالب ىلع ةراغالا ىلع ةيلاتلا ةنسلا ىف نيبييلصلا
 راتتلا نأب رابخألا هيلع تدروف « لبا ةعاق ىلإ مدق كلي لعند ةيردنكسألاب

 شيج سأر ىلع ماشلا دالبىلإ رادقدنبلا نيدلاءالع ريمأللا ريسف ءر روجاتلا ىلع اوراغأ

 قشمد ىلإ لصو الو ٠ هدونج نم قيرف هعمو ناطلسلا راسو . مهتبراخن ريبك

 . نيمزبنم اولوو اودترا راتتلا نأ هغلب
  مراخلا قعو بات نيع ىلع اوراغأف ه ه١ ةنس ىف ة كلا اودواع مهنأ ريغ

 رصم ىلإ لسرأ « مهتراغإ ىف مهد ىأر املف  قشمدب امقم كاذ ذإ ىهاظلا ناكو

 ىلإ مهدرو راتتلا درطل سراف فالآ ةثالثو ىسمشلا ىرمسيب نيدلاردب ريمألا ىدتسي

 0 ىلإ م اسعلاب ناطلسلا راس قشمد ىلإ ىرسيبلا لصو ام دنعو ٠ مهدالب

 .ءارمألا دحأ هسأر ىلع هشيج نه اقيرف ءاهرلاو نارحو شعرس نم لك ىلإ لسرأو

 نوب راحي هؤارمأ لظو «نوقاقىلع نييهيلصلا ةراغإب ملع امل رصمىلإ ناطلسلا راسو

 داعو تارفلا ربع مث «نارح ىلع ىري زولا سريبط نيدلاءالع ريهألا ىلوتسا ىتح راتتلا

 + اهراربأ ارهتشو:ارلإ اقدقو هاك ةضرف ناتتلا نرقاف رعبا
 ها غ ص ىناثلا مسقلا ١ ج كولسلا : ىزيرقملا (1)
 ه8 ةقرو ثلاثلا دلما ١٠ج نامل دمع : ىنيعلا 69

 نادلبلا مجعم : توقاي ٠ رشاب لتو بات نيع هسيلع عقنو بلح نم برقلاب جبتم تاهجب ره (9)
 < ليم ظادموم : طولمماتمع [تملعم 81هها تسع, مرج. 42, 400, 415, تالا د

 284 ص ىاثلا مسقلا ١جا كولسلا : ىزيرقملا )0

 ١.ه ل ١.وع ةقرو ه ج ةرجملا جيران ىف ةرفلا ةديز : راداودلا سريب (ه)

 ١ .+ لس م.م ص ديدنلا جلا باك : لئاضفلا بأ نب لضفم (1)



 ٠١١ سربِس سهالفلا ةنطلس

 ثيح ةيراسيق جورمب لزنو ماشلا دالب ىلإ داع نأ كلذ دعب ىهاظلا ثلي مل
 حلصلا بلطت راتتلا لسر هبلإ مخ قدمت ىلإ لحر مث( ءاكعي نييبيلصلا عم نداهت

 . انأل ةيده مهعم لسرأو مهتدافو مزكأف

 لوغملا ناطلس ءازإ سربيب اهعبتا ىّتلا ةيدولا ةسايسلا هذه رد مغرلا ىلعو

 ةبحرلا اودصق راتتلاذأ  ماشلا دالبب وهو  (ه+ب١) ىلاتلا ماعلا ىف هغلب هنإف « سرافىف

 بك ١ع ةرشع هعم ذخأو ريبك شيج سأر ىلع مهيلإ هجوتف «ةريبلا ىلإ اهنم اومّدقتو

 راتتلا دجو تارفلا ىلإ لصو امو . لاما ىلع اهلمحو صمح نم برقلاب ةريحي نم

 قلأو تارفلا روبع ىف هركصاسعو وه عرش مث «رسج ةماقإب سعأف ربنلا طش ىلع

 ناقيرفلا لتاقتو باشنلاب ؤدعلا عم اومارتو هدونج ضعب اهيلع رحبأف ؛رهغلا ىف بك ارملا
 تذخأ كانهو ؛راتتلا ىكسعم ىلإ ناطلسلا لصو ىتح كلذ ىلع لاح ا لظو «رهلا ىف

 لو. رهنلا ىف هركاسعو ناطلسللا داع مثءأرييك اددع مهنم اولتقو مهتشوانم ىف هدونج
 اوبره ةريبلاب اوناكن يذلا راتتلا نأ هغلب ماشلا ةيحان نم قرشلا ئطاشلا ىلإ لصو

 مث رانيد فلأ اهيلاو حنمو اهيلإ راسف «قينايماو ددعلا نم مهعم ؛ ناك عيب مب اوكرتو

 . قشمد ىلإ اهنم لحر

 نوعرشي ه1/7 ةنس ىف مهارن ذإ « مهب لزتت تناك ىتلا مئازهلا هذهب راتتلا وعري مل

 الو .٠ ماشلا دالب ىلإ ناطلسلا هيف مدق ىذلا تقولا ىف دالبلا ضعب ىلع ةراغإلا ىف

 ىعدتس ةرهاقلا ىلإ لسرأ دادغب دصق اغبأ نأ نالقسع ىلإ هلوصو دنع سربس لع

 مي ماهانل هنارغ ودم د ىلإ كلذ دعب راس مث ءافاي دنع هب تقحلف هشويج
0) 

 0 لإ هك اسع ةداعإب صأف مهدالب ىلإ اوداع راتتلا نأ هغلب

 ١+ ص ىناثلا مسقلا ١ جكولسلا : ىزيرقملا )١(

 م6١ ل ١١7 ص ديدسلا جهلا بأ : لئاضقلا بأ نب لضفم (؟)

 م7 ؛ ةقرو ىناثلا مسقلا ؟ 8 ج برألا ةياهن : ىريوتلا (6)

 ١١م لس م1107 ص ديدسلا جملا باك : لئاضفلا ىنأ نب لضفم (4)



 هرصع ىف رصم ةراضحو سرس ىهاظلا ١5

 ةريبلا اودصقف ؛ سرس ةأوانم ىف رخآ اهاجتا اوهجتا نأ كلذ دعب لوغملا ثبلي

 نايلس نيدلا نيعم ةدايقب مورلا ةقجالسلا نم انلأر شع ةسم مهعمو ه فل 0

 ببسلا عجري و ٠ مهيلإ ناطلسلا مّدقت مهغلب ام دنع اهنع اودترا مهنأ ريغ . هاناوربا

 ىلإ مودقلا ىلع هعم هقافتاو هاظلا كللل هزايحنأو مهيلع ةاناوربلا جورحن ىلإ كلذ ىف

 رذتعاف «هيعدتسس لسرأو هاناوربلا ىلعراتتلا كلم اغبأ ريغتنأ كلذ رثأ نم ناكو . هدالب

 دعب ثبلي مل هنأ ريغ . نالسرأ جلق نيدلا نكر ناطلسلا ةنبا زاهج دادعإب هلاغشناب

 هاظلا كلملا مّقتي ملع (ىلو . نيتسابأ ىلإ مورلا شيج لسرأو هيلإ راس نأ كاذ
 فاتخا نأ ثدح مث« لوغملا نم شيحب هّدمأف كلذب هريخي اغبأ ىلإ لسرأ هدالب ىلإ

 ناطلسلا مهريسف « هاظلا كللل زايحنالا ىلع مهضعب قفتاو هاناوربلا ىلع مورلا ءارسمأ

 اركسع مهعم لسري نأ هنم اوبلطو بات نيعب هعم اولباقتف هيلإ ورسخيك نيدلا ثايغ
 ناك ءانثألا هذه ىو ٠ مهبلط سرس ناطلسلا ىلف ءارمألا ةيقب هيلإ اورضحيل

 ءارعألا نم هريغو نيدلا ثايغ ناطلسلا نيبو مهني لاف ةيراسبق ىلإ داع دق هاناوربلا

 لظو .ةرهاقلاىلإ مهلسرأو مهمك أ هيلإ اولصوام دنعو . ىهاظلا كلملاىلإ اوعجرف

 . رصم ىلإ داع نأ كلذ دعب ثبلي ملف ناطلسلا امأ « ةيراسيقتب اهقم هاناوربلا

 اذه نيدلا نيعم دي ىف ناكو ؛ ٠١ ص ؛ ج :ادفلا وبأ ٠ بحياحلا هانعم ىسراف ظفل هاناوربلا )١(

 نيدلا نكر ناطاسلا لتقم ناك هدب ىلعو «ه 5 4 ؟ ةنس ذنم ىرغصلا ايسآ ةيقوجلملا ةلودلا ىف كلا ديل اقم

 لردع 151. معاه : ا؟ي1:0) ةععلقس 117, 1ك ن]-لزو < ه 538 ةنس تنالسرأ جلق

 مداحتسممم ومتعة صم

 لهأ ةنيدم (17 مار هونو) نءوسقا نم ةييرق ىهو ناتسيلا ىلاملا اهمسا مورلا دالبب ةنيدم (؟)
 16 8مم ومب طولودغتمم هتسلع» 3[هد1 جسم م. 273, ؛ تادلبلا مجعم توقاي ٠ فهكلا

 ىلامثبو قرشلاب مهني دوطاربما دالب رم ريثك ىلع نامورلا هقلطأ مسا : ةيرصيق وأ ةيراسيق (0)
 اليم نب رشعو ةعب رأ ةفاسم ىلع ئطاشلا ىلع ةعقاولا نيطسلف ةب رصيق هذه نمو ٠ اضيأ ايئابسأو ةيقي رفا

 ٠ كمرإ لزق رهن عورف ىدحإ وصاراق ريب ىلع عقتو انه ةدوصقملا ىهو مورلا ةيرصيق اهلمو ء افيح ىبونحج

 (1350ه. 1و1. ةعأ. طمتمم ترمز ؛نادلبلا مجعم توقاي

 هود هو4 ةقرو عبأرلا دلجلا ٠١ ج ناملا دقع : ىبيعلا ١)



 ١٠و سريس ىهالفلا ةنطلس

 هنأ كلذ نةسلبألا دنع تناك لوغملا نيبو هني تراد ىتلا عئاقولا مهأ نأ لع

 هذهل اذيقتتو ٠ مورلا دالب ىلع ءاليتسالل ه وانه ةنس ناضمر ىرفسلا ىف عرش دق

 ىلإ اهنم لحرو قششمد ىلإ لصوف رك اسعلاو ءارسألا هعمو ماشلا دالب ىلإ راس ةبغرل
 بترف ؛ هتب راحو هئاقل ىلع مورلاو راتتلا قافتاب رابخألا هلإ تدرو مث « بلح

 تبصناف « نيتسلبألا ءارحص ىلع فرشت لابج ىلع هركاسعب علطو هشيج سربيب
 دحاو لجر ةلمح مهملع اولمحو لويسلا بابصنا لبخلا نم ةيمالسالا لويحللا مهيلع

 لوف «ةركنم ةعزه مورلاو راتتلا ة ةمب نه نع ةكرعملا تاجناو ءاريك اددع مهنم اولتقو

 . رابدألا هباكصأو وه هاناوربلا

 هعمو رقشألا رقتسريمألا ةيراسيق ىلإ ىهاظلا كلملا لسرأ ةعق 0 تبتاالو

 سأر ىلع هسفنب اهيلإ سربيب هجوت نأ كلذ دعب ثبلي مل مث ءاهلعأ نيهأتب باك

 حدصت ل فاح بكوم ف هولباقو مفارشألاو ةاضقلا مهمّدقتي ىلاهألا جرفن ربك شيج

 ةيراسيق شرع ىلع سلج مث + (اطلسلا رادب لرتف مهتليدم هب اولخدو قيسوملا هيف

 ىلاهألا هيلع لبقأ كانهو .٠ نامزلا نم نيماع محلا مورلا ةقجال سلا ىلوت ثيح

 هاناوربلا ةورث مسقو ةيرهاظلا ةللمعلاب اولماعتب نأب ىمأ مث «ةعاطلا ضورف هل اومّدقف

 . هشويج ىلع

 عماوجم ءابطخلا هل بطخو «ةعملا ةالصل أيبت كلذ رم سربيب غرف الو

 ةيماشلا دالبلا لعو هيلع ارطخ ناك امب ر اهب هءاقب نأ ىأر مث © ةعبسلا ةيراسيق

 نم رسأ نمل اصيلختو مهشويج نم لق نمل اماقتنا مهعون راتتلا ةدواعم عقوتل

 8188 -- 5107 ص ىناثلا مسقلا ١ يارا ىوزتلا 3“
 ! ١6 ةقرر ٠ جةرجهلا خرات ىف ةركفلا ةديز : راداوالا سيب ()
 باب ةقرو لّوألا مسقلا 11ج جيراوتلا نويع : ىبتكلا رك اش نب 1 )2(

 8ز» 1[؟لانوسص ةلسنعم ةطم آآ 0 ه١ كاوحم ][نرجصفموب هذ قدجت بام 00

 تاموصامرب آدمصم - 1>هماعر ى ظتماممرب هك !ةىومخ زم انتدع 3110016 ةعمع َّ

 ن0



 هرصع ىف رصم ةراضحو سرس ىهاظلا 8١٠م

 ؛راتتلا نم ىلتقلا ثثج ىريإ ةكرعملا ناكم ىلع مو نيتسلب ألا ىلإ لحرف فاجر

 راهظا ىلإ كلذ ءارو نم بري ناكو ٠ مهنفدو هرك اسع نم لتق نه عمج صأ كانهو

 . راتتلا نم لتق نم ةرثك

 . نيتسلبألا ىلإ اغبأ راس ةيراسيق رداغ نأ دعب هنإف . سريس هعقوت ام ناك دقو

 :هعومد لاسأ اقيمع ارثآت رثأت راتتلا نم لتتقلا بلغأ نأ دجوو لاتقلا ةحاسراز املو
 ىلإ مودقلا ىلع ىهاظلا كلملا لمح ىف ببسلا ناك هنأ ملع م دنع هاناوربلا لع ريغتو

 مهكحو لوغملا ذوفن ديعيلو موزهملا هشيحل رأثيل ةيراسيق ىلإ لحر مث هدرا دالب

 ماقتنا رش ايان للاو باذعلا نم الباو اهلهأ ىلع بص اهلغد ام دنعو .اهيف

 . ارعثك اقلخ مهنم لاقو باحرتلاو ةلجتلاب ريصم ناطلس مهتلباقمل

 هركسعم ىلإ هعم ةيحصتسا اغبأ نإف تقولا كلذ ىف هاناوربلا فقوه نع امأ'

 مهنم قيرف هيلع راشأف هعأ ىف هءارسأ راشتسا كانهو ؛ةي راسيق نم هئاهتنا رثأ ىلع

 هيلإ لمحيلو اهمظنيل هدالبىلإ هتداعإىلع اغبأ لمعي نآرخآلا قيرفلا ىأرو «هلتقب

 ءارسعأ ءاسن نأ ريغ ؛ هحارس قلطأف اغبأ ىدل الوبق ةكفلا هذه تيقل دقو .٠ اهجارحت

 «اغبأ هجو ىف ةروث نتأو نعمتجا كلذب نملع ام دنع ةكرعملا ىف اولتق نيذلا لوغملا

 ناكم ىلإ هاناوريلاب يسم و سراف قئام هعم ذخأي نأب سيس دالب نء اريمأ فلكف
 تنأ بكرت نأ دوي اغبأ نإ هل لاقو هاناوربلا ريمألا اذه ىعدتساف «هلتقي مث نيعم

 أاضوتي امير هول هواهمينأ ملأسف « ناسرفلا هب طاحأمث هباكصأو وه بكرق «ةعم كباحصأو
 كلل

 0 هولتقو هيلع اوضققنا مث هتالص نم غرف ىتح هولهمأف « ىلصيو

 +5 - 4م ١ ص ىناثلا ممقلا ١ جكولسلا : ىزيرقملا (1)

 نب لضفم <« 8ودهردم, لل ]راوتر تفاوت هل 1[ نعلم [0هآ1. 111, مب 9 68

 جي رات ىف ةركفلا ةديز : راداودلا سرس (*) ؟ا ٠١ ص ديدسلا جبللا باك : لئاضفلا ىلأ

 مزع المال نسس 1 دنع, اطعم ةآمصما ناعم هد كامحتع ٠ ١) ل55 ةقرر وة جا ةرجطا

 حيران ىف ةرفلا ةديز : راداودلا سربيب (ه) . انعممعأو هآ وعرعمأاب مم. 98-9

 _”ايوادل ؟1077 سص ديدسلا جهتلا باك : لئاضفلاىفأ نب , لضفم ؟١ 1 + ةقرو + ج ةرجملا



 8 سربس سهاطلا ةنطلس

 وه لمح دقو راثتلا ةلتاقم ىلا هتدوع مدعو صاظلا دعاقت نع لءاستن انهو

 اضيأ وه لقتناو ءرصمىلا هشيج رييست, ىمأ مراحىلا هريسمو ةعقوملا ضاضفنا دعب

 ةصرفلا حتن ملو «ةنيدملا ىلع اغيأ ضقتا ةنوآلا هذه ىفو . قشمد ىلا ابهاذ مراح نم

 كلذ ادعو ءاهلهأ لتقو اهمهاد ىّبح ّقدعلا اذه رش اهيقيل اهيلا عجارتي نأ ىهاظلل

 «ةيراسق نع اعافد عوجرلا نع هتدعقأ ةياغ فعضلا هب غاب دق ىرصملا شيحلانإف

 شيلا قالام ةرثكل فاعلا مدعو تاوقألا تقفنو ىشاوملا تكلهو ددعلا لق ذإ

 سهأ كاتنهو ٠ دربلا ري رهمزو كلاسملا ةب وعصو قبيرطلا ةروعو نه ةكرعملا هذه ىف

 اهقراف نأدعب هنأ كلذ «اهترداغم دعب هب راسيق ىلا سربس عوجر نود لاح رحتآ

 ءادعألا ىلع ةركلا ةداعإ نم نكفب نأ لبق ىفوتف هتينم هتلجاع نأ ثبلي مل قشمد ىلا

 مهباقعأ ىلع مهّدريو

 : قاجفقلا لوغم
 :رةقحو را الوخ نيو ةتؤيتفاكااج نهاطلاو ناح كرنب ةقالعلا كت

 فلح ىف لخدتو راتتلا نم ابهتدلج ءانبأ فلاخت ةييهذلا ةليبقلا اننأر اذإ بع الو

 ربك أ وهو ىبوج بيصن ناك « ةمبرألا هدالوأ نيب هك المأو هتي روطاريمأ ناخ دكت مسق (ل )00(

 قاجفقلا ةماع داليلا كلت مسا ناكو ٠ نيوزق رحبل ةيب ونحلا لحاوسلاو شئوأ رهن نيب ةعقاولا دالبلا هئانبأ
 ٠ يهذلا نوللا تاذ اهتاكسعم مايخ ىلا هيسن (601062 1100) ةيبهذلا ةليبقلا مسا اهلع قلطي و

 ةبصنأ هدالب تمسقنا ( م1781 )ه 59 غ ةنس ىجوج تام انو ٠ نورتو كرت اهلهأ بلاغ ناكو

 رئاس لع هابأ فلخ ىذلا وهو (0لو) ادروأ٠ نيالا ك كئوأ ريك أ ناكو ٠ رثع ةمعبرألا هدالوأ نيب

 هتتلعأو هنوخأ ىلع ةكلمنا نم ىبرغلا مسقلا لئابق هترث 1 ىذلا (8318) وطاب مهناثو سألا لأ ةكلمما

 طقف قرشلا مسقلا ىلإ ادروأ ناطلس ىش ا 00

 ةمفاولا تاهحلا وطاب كلم ؟يىمناكو .(77 131 110206) ءاضيبلا ةلَِملاوُأ قرشلا قاجفقلا مماب ف رعو

 تس لغوتف ابروأ اَرَغ ىذلا وهر (88733) اهامس ةمعاع اهب دما دقو . اً وفلا رمل رسألا ْيطاشلا ىلع



 هرصع ىف زعم ةراضحو سربس ىهاظلا 0١

 اسيئر قتتعا دقق . صراف راتل مهناوخ ال ءادعلا نم هيلع ره ام عمرص# كيلامنا ٍ

 ةقيثولا تالصلا نم رصمب كيلاملا نيب و هني ناك امو همالسإل ناكو . مالسإلا ةكر
 ءامعز نم ريثكلا هوذح اذح دقف . ةليبقلا كلت ىلاهأ نيب 0

 هراشتنا نود مهتلوايحو نيدلا كلذل نيريثكلا ةمواقم غر دالبلا هذه ىف ل را

 لعلوغملا جات اوضرعو همالسإ نلعأ نيح نا> ةكرب علخىف اوركف يناف ىتح م

 . هئاذعأ دلأ 1

 انضفأ دقو ٠ وك الوه لاتقب هيرفي هيلإ بتك ةكرب مالساب سربيب لع امو
 عم وك الوه فلاحت فيك انك ذاك كك ءءادعلا 1م هنو ةكرب نيب ناك ايف لوقلا

 هترهش تراطو «[م5١ ١ - 4٠ مال |( ه54 . - 5 ه) ايشاملدو رج او ادنلوبو ايسورلا ىف حح

 ٠ ةايحلا ديق ىلع ادروأ دوو غر ناخ ىج وحب ءانبأ قحأ قاجفقلا دالب عيمج رثتلا لئابق رئاس هريتعا تح

 حبصأف ؟ اهب رغو اهيقرش قاجفقلا دالب عيمب لماش بقل وهو ةيبهذلا ةليبقلا ناَحي بقلي كلذدعب وطاب راصو
 دقلو .(م114.)لهة47 ةنس كويك فاخ ىذلا ناخوجن ام رلقعألا نافنا ةمظعلاو ناطلسلا ىف لدعي

 كلت سفن ىف قوت هنكل © قطرط هدلو ةرشابم هدعب ىلوتو ( م ١١55 ) ه "ه ع ةنس ناخ وطاي تام
 ظدع. 151. قمم : ©صوتذ طقم ٠ ناح ى وج ءانبأ ثلاث ناخ هر هدب ىلوتق ©« ةنسلا

 قات احطقسر اد نعم

 املأسو مهنم ني رجاتي ىلتخاف ىراخج نم ةينآ ةراجتلل ريع عم اموي قالت هنإ همالسإ ببس ىف لاقي (1)
 ألا لأ فشاك دقو .٠ هل صالخالاو نيدلا اذه قانتعا ىلإ هب ىبنا اعتقم احرش هاحرشف مالسالا نع
 نيدلا اذهل هتانتعا كلذ دعب نلعأ مث « هقانتعا هيلا ببحو مالسالا هقانتعاو هنيدل هرييغت نع هنوخإ رغصأ
 ذنم مالسالا قنتعا دق نا كرب نأ « ناخ كرب ةايح ىف هنرات عمج ىذلا ىناجز وحلا ركذي و ٠ ديدحلا
 ىذيو . (1؟طمازدصل) دنتوخ ةنيدم ءاسلع دحأ ىلع نآرقلا ظفح ميلعتلا نس غلب و بش املو . هتلوفط

 سراف لك لمي نأ ةداعلا ترج دق هنأ تاقثلا ضعب كذب م « اهلسم ناك هيج عيمج نأ فلؤملا سفن انل

 ىطاعتب نم هشيج ىف نكي مل اك « مهتالصب أولغتشا ةالصلا تقو ناح ام اذا ىح ةالصلا ةداحن هشيج ىف

 ٠ مالكلا ءايلعو ءاهقفلاو ثيدخلا لاجرو ني رسفملا نم ءاملعلا ريهاشم مشق هتعامجب تناكو ءاكسم ىأ

 تارواخا تناكو . ءايلعلا عم هتارواحو هسسلاجح مفعم تناك اه « نيدلا بتك نم ريك ددع هتز وح ىف ناكو

 قزم ؟طمصمق قعصم]0ر ٠ هدب كسقلا ديدش ايلاغم انس ناكاو هاجم رثك أ لغشت ةينيدلا
 كارم 1:عمهعمطتصم هلك [عامسب رم. 228-21.

 ه0 ةلس ذنم تناك ىارص هتصاع نأ كلذب دهشد ىمعأ ايصعت ايصعتم نكي م ناخ كوب نأ ىلع

 صدع. 1دل. قمح: !ئهنءاعم . ةيحبسم ةيفقسأل اسك (م1751)

 ٠ مز اطمسمم ةمسمال, لطم ][”>ععوعطتسم هك !ءلمسي رتب 209-240“ )20

 6 ص ىناثلا مسقلا ١ ج كولسلا : ىزيرقملا قل



 1١ سرس يهالفلا ةنطلس

 امهنيدو - ىهاظلاو ةكرب نوكي نأ نم نذإ دب نكي ملف ؛ رصم ناطلس ّدِض نييبيلصلا

 اههدالب ىلع ةراغإلا ديري ىذلا كرتشملا امهودع دض ةدحاو ةفك ىف مالسالا

 . امهنيد ىلع ءاضقلاو

 تاقالعلا كلت أدتبا ىذلا سريرب ىهاظلا عم فلح ىف ناخ ةكرب لخد دقو
 «نيتئاملا اهددع غلب «ةيبهذلا ةليبقلا دنج نم ةمذرشب ىفتحا نأب هبناج نم ةيدولا

 نيبو مهكلم نيب محتسملا ءادعلا نم ى رهظ امل ةيروس ىلإ اوزف دق اوناكو
 مكاو ةوافحلا ىهاظم لكب اولبقتسا ثيحرصمىلإ ةيروس نم اوهجوت مث «وكالوه
 تيثب رود ىف مهيزنأو هقانتعاو ىئالسإلا نيدلا ةحصب مهعنقأ ىذلا سربيب طالب ىف
 ملخلا مهيلإ ثعبو ىأيس هه - قوللا بابن نآلا ةفورعملا ىهو قوللا ىف مل

 . تاءاطقإلا ضعب مهحنمو كيلاما كلسىف مهضعب ججدأو معارك هو «لاومألاو

 رثاكت نأ لوغملا ءالؤه سريرب اهب لماع يلا ةنسحلا ةلماعملا هذهرثأ نم ناكو

 . م أني مالسإلا اوذحما ثيحرصم ىلع ةيبهذلا ةليبقلا لاجر نم نودفاولا
 ةكرب كلملا لسر ه9 ةنس رصم ىلإ مدق لب ١ كلذ ىلع سألا رصتقي لو

 نم ىذلا (وك الوه ) تءراح فنأ ناطلسلا ملعياف ... ” هيف ءاج هنم باك مهعمو

 » لصألا ىف اذك ) ىغاب هنأل مالسإلا نيدل ايصعت ايلعلا هللا ةماكءالعإل ىدو ىمل

 ... ناطلسلا لسر ةبحص لسرو ىداصق تريس دقو . هلوسرو هللاب رفاك ىغابلاو
 ناطلسلل يحل ةعقولا ىف ارضاح ناك هنأل مهعم ىزاغ نيدلا باهش نبا تهجوو

 «تادعسلاو تاريخل قفوم هنأ ناطلسلا ملعل عضويل مث «لاتقلا باجحنم هنيعب هآر ام

 تكشف «هللا مأب مك احلا وهو نيماسملا ةفالخ ىف سابع لآ نم امامإ ماقأ هنأ

 ىلإ ةيمالسإلا رك اسعلاب ههجون ىنغلب ( ل اهسال كلذ ىلع ىلاعت هللا تدمحو هتمه

 « ... راقكلا ىديأ نم ىاونلا كلت صالختساو دادغب

 عزم ؟طمصقف قعممال, طف طعووعطتسو هآ 1ذاقسب م. 928. )١(
 ١١مل 1107 ص ؟ جاططخ : ىزيرقملا (0)
 عوم س عوع ةقرو ثلاثلا دلما +. ج نابلبا دقع : ىئيعلا (م)



 هرصع ىق رصم ةرامغ>و سربيب ىهاللا ١

 ريمألا عم ةيده هيلإ ذفنأو «ةيدادغب ةقرو نيعبس ىف درلا ناطاسلا هيلإ لسرأ
 نأب ءايطخللا ىمأو « ىعشاملا نيدلا دامع فيرشلاو ىدوعسملا شوقأ نيدلا سراف

 - ةرصاقلاو سدقلاو ةنددملاو ةكمب رباتملا ىلع هل ءاعدلا دعب ةكرب كللل اوعدي

 ىلإ باهذلا نع هل سر لطع ةينيطنطسقلا روطاربما نأ سريِس ىأراملو

 ضقنب نم ريصم نع مطأسو هدنع اوناك نيذلا ةفقاسألاو ةقراطبلا نا

 ىلإ لسرأو كلذب مهنم ارارقإ ناطلسلا ذخأف ؛هنيد نم مرحي هنأب اوباجأف دهعلا

 فتكي ملو . نامرلا رارقب هوتلعيل فقسأو سيسق هعمو اينانوي ابهار روطاربمالا

 . لوقلا هيف هل ظلغأ اياك هيلإ بتك لب كلذ

 اوراسف (سهاظلا كلملال سر قلطأ روطاريمالا لإ سسقلا ءالؤه لصو امدنعو

 ةلزتمىف مهزنأف ىيوزقلا نيدلا فرشريزولا مهلباق هركسعم اوبراق الو .ناخ ةكر ىلإ

 مح سري نأ ”” ب 405 ص ؟ ج بويأ ىنب رابخأ ىف بوركلا جرفم : لصاو نياركذ (1)
 دونح هيف فصو هنأو هيلإ ما ) ىلع ءارغالاو ةلامسالاو بيغرتلا نم باككلا اذهىف

 ... ىلاعت هللا ليبس ىف داهملا بح نم اهلهأو هيلع ىه امو ةيرصملا رايدلا

 ةساكمو فحاصملا 1 ٠ ةعس هريك أو قرولا عاونأ دوجأ ىدادغبلا قرولا ناك 02

 قرولا سانجأ ىلعأو ... ”* ( 401 ص + ج ىثعألا حبص حبص ) ىدنشقلقلا لوقي كلذ ىفو ٠ كولملا رايك

 بتكيالو ءادجر فاو هعطقو « هئازأ بسانتو ةيشاح ةقرو ةنويل عم نيم قرو وهو ؛ ىدادغبلا هانيأر ايف

 ٠ ““ اهوحنو تاناقلا تايتاكم ىف ءاشنإلا باك هلمعتسا اهرو « ةفي رشلا فحاصملا الإ بلاغلا ف هيف

 ةيدها هذه نأ ؟7+ ةقرو ه ج ةرجحلا حجرات ىف ةركقلا ةديز : راداودلا سرب ركذ ()
 فويسو ناولألا ةعؤتتم ةالصلل تاداجسو نافع نب ناع طخ ةبوتكم ةفيرش ةمتخ لع ىوتحت تناك
 فانصأ كانهو ٠ ةيبرع لويخو ةيهذم ليدانقو ةيمز راوخ جورسو لعاشمو تاتينجنمو ةبهذم ذوخو
 سريبب اهيلإ رش ملو ١١5 - #١١ ص ديدسلا سلا باك : لئاضفلا بأ نب لضفم اهدروأ ىرخأ
 -ةيئيصلازاوألاو ةعتمألاو تاسوبملا صعب كلذكو « ةكرلس رس اههلسرأ ناذللا ةفارزلاو ليفلاىهو راداودلا

 مهاع ليقأ 1و ٠ ةكرب ىلإ اهقيرط ىف ةينيطنطسقلا ىلإ تراس دق ىهاتفلا كإملا لسر تناك (#)

 في مل هنأ ريغ  ةيلامثلا دالبلا ىلإ هجوتلا ىلع ةدعاسملاب هدعوو مهبوأ سجواو لاي ليئاذيم روطاربمالا

 ؟ مرعأب لعين أى هع هنأو تقوأا كلذىف هلإ لصودق وك الوه لسر دحأ نأ ةجحب مهلطامب لظو : هدعوب

 مدنع اوضق نأ دعب كلذو « ةكر . ىلا هجوتلا ىف مهتدعاسم نم نكمب م اذإ رصم ىلإ مهديعي نأ هنم اويلطف

 8 ةككرب كلل اهويلسيل هلسر عم سريرب اهلسرأ ىبلا تاناويحلا اهئانأ ىف تام رهش أ ةنالكو ةنس

 ه١ و غو ص ىناثلا ممقلا ١ ج كرلسلا : ىزيرقملا (ه)



 باتكلا مهنم ذخأ هي هيدب نيب اولثم امدنعو ٠ هتلباقمل ةكرب ارب كاملا ,هاعدتسا مث 6 ةنسح

 مهمودقب لفتحا كلذ نم غرف امو .هتءارقب هريزو سمأو سربيب هيلإ هلسرأ ىذلا

 ثّدعت و رخآل تقو نم مهيعدتس لظو ( نوتاخ كجم, ) هتجوز دنع مهفاضأو

 راطمألا نعو ليثلا نع ائيش هل اورك ذي نأ مهنم بلطو «نوئشلا ضعب ىف مهبلإ

 «هيلإ سربيب اهلسرأ ىتلا د اناك نيذللا ةفارزلاو ليفلا نع ماس اك «رصم ىف

 نأ مهتدوع دنع ار نيرشعو ةتس هدنع اوماقأ ام دعب رصم ىلإ اوداع مث

 نوظفحي لاقطألا نأو صاخلاا هنذؤمو همامإ هل ناخ ةكرب طالب ىف ةريمأو ريمأ لك

 . سرادملا ىف نآرقلا

 تادوبت ىلا تالسارملا هذه ىلع ةكريو ىهاظلا كلملا نيب ةقالعلا رسصتقت م

 مهقانتعاو رصصم ىلإ ةيبهذلا ةليبقلا لوغم نم ريثك مودق اهرثأن م ناك ىتلاو . امهنيب
 قرف

 كلذب و .ناخ ةكرب ةنباب ىهاظلا كلملا جاوزب تنرتقا لب ءاهب مهتماقإو مالسإلا

 ةقالعلا تقثوتو ةرسهاصملا طابرب رصمب كيلاملا ةلودب قاجفقلا لوغم ةلود تطبترا
 . ه ه5 ةنس ةكرب ةافو دعب كلذ ىلع لاخلا تلظو امهنيب

 تادوبتو نيتلودلا نيب ةمئاق ةيدولا تاقالعلا ترها رمتوكُتم هفلخ دهع ىفو
 سرس لسرأف ؛ هيلع ءاضقلاو وك الوه تبي ةأوانم ىلع قافتالل امهنيب لئاسرلا

 نأب رمتوكتم كلذىلع هباجأو «اغبأ لاتقب هيف هي رغي ابار متوكتم ىلإ ه بو ةنسيف
 ىضارأ نم وك الوه هذخأ ام عيمج ىلع ءاليتسالا اهيف هل ضْوْف ةلاسر هيلإ لسرأ
 هذه لمح دقو . سراف لوغم ةفاش لاصئتسا ىلع هدعاسن نأ هنم بلط ا «نيملسملا

 ١1١ ل ١١ ص ديدسلا جنلا باك : لئاضفلا نأ نب لضفم (1)

 عزم اطمسصسمع ةعدمألر ةنطع 2ءودعطتمع هع اعامصتر م. 229, (؟)

 ةغمامرب [رمصم-[وهم] عرش 11:هغمرموب هأ النيون ما ص نطعللا 11016 هش ععمر رد. 0 م

 هيخأ نباوهو (31همواعع-ةدسس) رمئوكنم ىلإ هكلم لآف ادلو هتافو دعب ناخ هكر كريم )(

 (ةظصع. 151. همس. 8وعاعم) تاه وطاب

 هأعاب ص ثلاثا دلحلا ٠ ج ناهلا دقع : ىييعلا 6



 هرصع ىف رصم ةراضحو سربس ىهاظلا 11

 اوذحأو مهو رسأ دق ةجئرفلا ناكو  ةكرب تيب نم لسر ةّدع سربيب ىلإ ةلاسرلا

 سهاظلا كلملا كلذب ملع ملو . ءاكع ةرادإب نومئاقلا مهحارس قلطأ مث « مهعم ام

 هذخأ ام اوضّوعي ىتح رفسلا نم ةيردنكسألاب بناجألا راجتلا عنمب هيماوأ ردصأ

 . لسرلا ءالؤه نم مهباحصأ
 ىذلا تقولا ىف ةيبهذلا ةليبقلا لوغمو سري نبب ةيِّدو ةقالعلا تلظ اذكهو

 مهمزهو -انيأر م مهب عقوأ ىتح «سراف لوغمنيب و هنيب امناق ءادعلا هيفذاك

 كانهنكت ملو. تقولا كلذذنم مهيب ءادعلا محتساو 2م 101١1/ا/ ةنس ةكنم ةم نه

 «كيلاملا عم ةنسح ةقالعف مهنم الجر اوري نأ نم سراف لوغم رظن ىف دشأ ةرح

 لاصتالاب هماهتا ىه لوفملا ايار نم ملسم ىأب عاقيالل ةذفلا ةليس 7 تناك ت>

 . رصم ىف كيلاملاب

 : ةينيمرأب سربيب ةقالع (ه)

 مّدقت ىذلا تقولا ىف ةينيم ,رأو سرين نيب ةرم لوأل رهظت تاقالعلا تأدتبا

 ؟(م154) ه <58 ةنس بات نيع ىلإ ريبك شيج سأر ىلع (11عغطسس) موئره هبف

 ناشيملا لباقت ملو . صمحو هام كسع نم انؤكم اشِيج بلح ىلإ سربيب ريسف
 ؟.مد ؟١ال ص ديدسلا جهنلا باك : لئاضفلا ىلأ نب لضفم )000(

 8مووجمعر لل ]را[ ععوجو» طتقامت هك 2ءعولهم الوا. 111. م. 20. )م(
 ناخ وجنام لونملا روطاربءأ عانقإ ىلع لمعلا ىف لوألا رثألا ىحيسملا ةينيمرأ كلم موثيط تاك (0)

 تحن دادغب تحتف ىلا هلملا كلت لاسرإ ىلع هلمحو < )م ١؟هاب -|!عغمدحو ة؟هه-ك<:45)

 ةصاخي و نييحيسلا ديدشلا فطعلارهظأ ىذلا (مو ؟ 80 ب ١ ؟ هو حم 5م - :) رك الوه ةدايق

 81+ 7طمصقم لعرم]1 : ٠ تاهملا كلت ناكس نم نييحيسملادي ىلع اودمعتو ىحيسملا نيدلا ايحروحو
 طم طعموعطتصسع هآ [ةاهسم بم 1

 كيلاملا ةلودو لامثلاب مورلا ةقحالسلا نه هتكلم ةبامح ىف هنم ةبغر وك الوهىلإ اذه موثيه مضنا دقو

 لقمع. 151. قم. قعسصعستو) سراف ىف لوقملا ةلودل ةعبات ةيالو ةكلملا كلت تراصر 6 بونحلاب

 ١) ج كولسلا : ىزيرقملا ؛ 9 ةقرو و ج ةرجمللا جيران ىف ةركفلا ةديز : راداودلا سرييب ١

 م١١ ص ىتاثلا مسقلا



 ١16 سربيب ىهالفلا ةنطلس

 ةقجالس دالبب اوناك سراف ةئاعبس هيلإ مّدقف «راتتلاب موثيه دجنتسا نمرألا مزهو

 نأ ريغ ٠ مراح ةدلب دك نم مهتدعاسمب نكمت دقو ٠ ىرغصلا اي اسآ

 . ٌةيناث عجارتلا ىلإ مهرطضا ءاتشلا ريرهمزو جلثلا طقاس

 قشمد ىلإ لحر نييبيلصلا نم دفص ةعلق ىلع ءاليتسالا ىهاظلا كللل متانو

 اوجرفل 0 ةراغالاو نس ىلإ ريسلاب هزك اسع سمأو ( م ١١55 ه 554 ةنس

 كلذيو .٠ ايقيليق قياضم اوقرتخاو هامح بحاص روصنملا كلملا ةدايقب قشمد نم

 ناشيملا لتتقاف « موثيه كلملا عم اوقتلا ثيح سيس دالب ىلإ لوخدلا نم اونكمت

 لخد مث «« نوفيل » هدالوأ دحأ رسأو مهكلم زمن ( نمرألا ىلع ةرئادلا ترادو

 "0 ام لك اومنغو سيس نوملسملا

 اعفاش (١ههعما) كاساف هاخأ سربيب ىلإ لسرأ نأ موثيه كلذ دعب ثباي مل

 رقنس حارس قالطإ ىلع موثيه لمعي نأ ىلع « هبلط ةيبلث ناطلسلا هدعوف «هدأو ىف

 كاسن ردو انسه ىهو « بلح ةكلمم نم اهذخأ ىلا ع داسقلا در نأو فشلا

 بلط نأ دعب لوألا بلطلا ةيبلتل هدادعتسا موثيه رهظأ ٠ ديدخلا حبشو نابزرصو

 ناطلسلا هيلإ بتكف ؛عالقلا ملست ىف دّدرتو « تقولا ضعب هله نأ ناطلسلا نم

 ىنيب ام قيدص ىلع وسقأ انأف كدهع ىلوو كدلو ىلع وسق# تنك اذإ ” : لوقي

 ىلإ باككلا اذه درو املف . “ ... ... ىنم ال كنم عوجرلا نوكي و بسن هنيبو

 رقئس حارس قالطإ ىلع لمعي نأ : اهنم طورش ىلع حاصلا بلط ىف عراس موثيه

 عزم 8؟ةلاتوس ةطض طع ةكلهسصعلساعم ه»* ةامجم !ذر مهموم هل ظةووجدأ )١(

 نادلبلا مجعم + توقاي ٠ صوسرطو ةيك اطنأ نيب اهعقومو (ةيقيلبق) ىرغصلا ةينيمرأ ةمصاع ىهو 0
 ١١7 ص ديدسلا جهلا باك : لئاضفلا ىنأ نب لضفم (*)

 ؛روصتملا كلملا نم ايلع هلاليتساو بلح ىلع هترافإ ءانثأ اذه رقتسرسأ دقوك الوع ناك (:)

 ؟ م 4 غ ةقرو ثلاثلا دلل ١ نامللا دمع: ىنيعلا (0) ه8 ص ىناثلا مسقلا ١ ج كولسلا : ىزي رقم ا

 ه ص غ ج « رشبلا رابخأ فرصتخملا : ادفلاوبأ
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 3 ةيمالسالا دالبلا نم هذخأ ام لكو كاسردو انسه ةعلق سرببل مسن نأو رقشلا

 لسرأو ةيكاطنأب ةندملا تيتك مث . نوفيل حارس ناطلسلا قاطي كلذ لباقم ىفو

0 
 . هدلاو اهيلع فلح ىتلا حلصلا

 رهن دنع لوغملا ىلع هراصتننارثأ ىلع سرييب ناف «لطي ملةندهملا هذه دمأ نأ ىلع

 ىلع ه جال ةنس تالمح ةّدعب ماق مهلمث هتيتسنو (م )#١77 ه د١0 ةنس تارفلا

 ىلع اهم ماقىلا ةعورملا هتاوز,غ ىدحإ ىف و .حاجنلاب اهلك تللك ىرغصلا ايسآ دودح
 ف 00 5

 مهم انغ تناكو ؛ةنطأ ىلإ سوسمرط نم دالبلا لك ىف اداسف ىهاظلا دونج تناعو
 قد "5

 . هيك اطنأ ءاضف ت'الم دقل ىتح ةميظع
 مهةابغرل اوعضخي لو راشتلا ذوفن نع نيديعب اولظ ول نمرألا نأ ىرن مّدقت اف

 نبيرصملا بضغ ةراثإ نع نيديعب مهرايد ىف نينمأ مهئاقب لإ ىعدأو مل اريخ ناكل

 مهتكوش فاعضإو مهطوقس ىبتا ىذلا لكتتلا اذه مهب مهلكنتو مهلع
 هل 0
 . مهل تبتسو

 ه1 ص ىناثلا مسقلا ١ ج كولسلا : ىزيرقملا )١(

 هذه ناطلسلا جور بيس نأ 25 ص ديدسلا جبنلا باك : لئاضفلا ىلأ نب لضفم كذ فز

 (ىل مورلا دالب ىلإ لوخدلا ىلع هضتحي سربيب ىلإ بتك دق ناك هان اوريلا نيدلا نيعم نأ وه سيس ىلإ ةرملا
 هيأر ريغ تأ ثبلي مل هاناوربلا تأ ريغ ؛ هلتت ف ىف ىذلا وكحالوه نب (ةةءاد81) ىاجأب اعرذ قاض

 «“ دالبلا ككلمأ ةمداقلا ةنسلا فو ©« سيس ( ه 070) ةنسلا هذه دصقأ ”* هل لوقي ناطلسلا ىلا بتكو

 .ه ٠177 ةنس سيس ىلا بهذو ىهالفلا ىدل الوبق لوقلا اذه قلف

 : توقاي ٠ لايمأ ةعست ةنطأ نيب و اهنيب و سوسرط براقت ىهو ناحيحب ربن طاش ىلع ةنيدم ()
 ارم 8موديبع : طولعمتمم هسلعع 8[هواممدع م, ملة ؟ نادبلا مجم

 مزع !؟رالتمسم ةطكحتع 'ائطم ةلمسعا هلعم هم يادحم طورصفمتأو هك ا! عجوتا» (:(

 1١8+ ب 110 ص ىلاثلا مسقلا ١ ج كولسلا : ىزيرقملا ءم.

 مزرع ا؟التمس ةلمتع, ندع 8ةلمسعا دلع هر ةاوجم اطوسصممعج هك طور أم )6(

4 .1 



 : ابروأ كولمب سربيب ةقالع(و)
 هيف ناك ىذلا تقولا ىفف ؛ةفلتخم هل نيرصاعملا كواملاب سريس ةقالع تناك

 روطاربما دو بطخي هارن سراق ىف لوغملاو نييبيلصلا نيبو هندي اكحتتسم ءادعلا

 رول ا رنألا ادعوا نقوا نانو ةنلاغ ضاق كلت 3 ققورو : طولا لولا
 ٠ ةيهاشلا دالبلا ىف اعم امهّودع ىلع هل دضعو نيعم ريخ رصم ناطلس نم

 اتي رطب سرس نم روطاربمالا بلط ةملاسملا ارع نيتلودلا نيب تكحتسا امو

 ناطلسلا هيلإ لسرأف ؛ هتود ف بهذملا اذه نوقنتعي نمل ةيناكلملا ةفئاطلا نم

 املف . ةفقاسألا ضعب و لاديكلا ديشرلا هعمو ىدوعسملا شوقأ نيدلا سراف ريمألا

 دجسملا ىلع شوقأ ريمألا علطأو موتو ةوافحلا ىهاظم لكب ميا ةيلإ اولصو

 ملع ام دنعو ٠ ايادهلاب المح قيرطبلا هعمو ريمألا اذه داع مث 4 أنانم دج ىذلا

 رصحلا هيلإ لسرأف ؛هثيأت ىف عرش دجسملا كلذ ءانب دّدِج روطاربمالا نأب ناطلسلا
 فيز

 . بيطلاو تاداجسلاورخابملاو ةبهذملا ليدانقلاو

 م « امور ةسينكل بهذملا ىف افلاخم « سجولويلاب ليئاخي. » ةينيطتطسقلا روطاربما ناك (1)
 ةسينكل ءادعأ اوناك مههذم محب ءالؤدر ىيلوثاكلا بهذملا نوقنتعي نيذلا نيببيلصلل ادع تاك

 ةيهاكلاو ءاضغبلا لماوع ىوقت نأ ىعيبطلا نمو ٠ نيتي رفلا سوفن ىف ةلصأتم ءادعلا لعاوعو ةينيطنطسقلا

 امل نييبيلصلا مساب اومست نيذلا ءالؤه اهس امور ةسينك ىلإ ىمتن, نم لكل ليئاخيم روطاريمألا سفن ىف
 ةلود اوسسأ دقف « نرق فصن ةّدم ةيقرشلا ةينامورلا ةلودلل مهكح ءانثأ ةرادإلا ءوسو ثبعلا نم هونأ
 نكمت كلذب و ؛ م ١ ؟؟ ةنس ايلع ىضَقَف روطاربمالا !ذه ءاجنأ ىلإ كانه ةمئاق تلظ م ١8 م غ ةنس اهب

 وسل 3160. ؛ 8امصلعو طهصع-1ه0أم م. 360 . ةينيطتطسقلا ىلإ ةيطتزيبلا ةلودلا ةداعإ نم

 اتمام 117 مرد. 507 هن 85ه

 ءانثأ نيماللا همده دقو٠ ه 4 < ةنمم ديلولا هيخأ ةفالخ ىف كالا ديع نب ةيلسم دجسملا اذه ىنب (؟)

 ؟ 44١ ةقرو ثلاثلا للا . نامحا دّقع : ىنيعلا ؛(/م ٠٠١ ١-١١58 4) ةينيطنطسقلا ىلع مهتراغإ

 ةامصاعو ]ل مصع-1”هم]ع م. 266.

 كوللا : ىزيرقملا ؟ ؟1؟ ةقرو ه ج ةرجطلا حيرات ىف ةركفقلا ةديز : راداودلا سربس (0)

 غ7 ل غ١ ص



 هرصع ىف رصم ةراضحو سربس ىهاظلا لل

 وه هب نيعتسيل روطاربمالا اذه عم فلاحتلاب اعنص ىهاظلا كلملا نسحأ دقو

 مهريغو راجتلا ريصي ىتح هدالب ىف ةب رصملا ةراجتلل لاح حسفيلو «نييبيلصلا ىلع اضيأ

 نولاوي اوناك نيذدلا نيناللا هجو ىف هفوقو ىلإ اذه « مهاومأو مهسفنأ ىلع نينمآ

 . ماشلاب نييبيلصلا مهناوخإ ىلإ مهتادادمإ

 (م ١؟54) ه +8 ةنس هفيلحي نظلا ءاسأ نأ كلذ دعب ثبلي مل سربيب 8

 ىلإ مضنا هنأ دقتعاف مّدقت كن اخ ةكرب ىلإ ريسلا ةلصاوم نع هلسر قاع ام دنع

 لسري ةيلاتلا ةنسلا ىف روطاريمالا دجن (منإف كلذ نه غرلا ىلعو . وكالوه بناج

 ةثداح كانه نأ ىلع . سرييب ةفلاع ىلع صرحي ناك هنأ لع انلدب ام ًايادهلا هيلإ
 ىلع كلذو روتفلا ضعب ا وش حبصأ روطاربمالاو ناطلسلا نيب ةقالعلا نأب انرعشت

 هذهرثأ نه ناكف ٠ ةنيطنطسقلا روطاربما ةنبآ نم وك الوه نب اقابأ جاوز رثأ

 رطحلاا نم هيف ام اذه ىفو رخآلا نم روطاربمالاو اقابأ نم لك بقت نأ ةرهاصملا

 ٠ نتراس ةلود ىلع مظعلا

 ري لدايت لب «ةينيطنطسقلا روطاربما تلاع يعالللا كلملا فتكي 0

 ادؤززمأ دقو (م 1751) هم ةنسىف لسرأف ؛ايادمملاو لسرلا ًايناكستو ةيلقص كلم

 تولاج نيع ةعقوم ىف اورسأ نيذلا راتتلا نم ةعامجو فارإلا نم اددعو فحتلاب

 باحزتلاب مهاقلت روطاربسمالا ىلإ دفولا اذه مدق (لو . مهذدعو ةيرتسلا مهويحم
 ىلإ لسرأ نأ كلذ دعب ثبلي ملو . فحتلاو فارزلاب ةصاخو ةيدملاب بجعأو

 تدادزاو نيدلبلا نيب ةقادصلا اع تقئوت كلذب و هلسر دحأ عم ةيده ناطلسلا

 هلال © ه14 ص كولسلا : ىزيرقملا )١(
 ظموومع؛ هل آفانحمر [1ذهامرو هن طوصتم علق (م)

 مامصامج اهصملل” همام. م. 260 69

 نيدلا لامج ةسائرب ناك دفولا اذه نأ 1ةدق. 1دا. قمع. ]اص 1[1قهأ1 ىنركذ ام ميغ (:)

 روطارممالا داعأ () قسط. 31مل. [[نهامد 11 ند 1172 (ه) .٠ لصار نا

 الصو املو . ناطاسلا ةيده عمديلا امهءودق رثأ ىلع بدألا اءاسأ امدنع نبي رحب نيكولمم لوسرلا اذه م

 هاب .6.٠ ض بوؤكلا رقه : لصاو نبا . ةريزاسا ةعلش الشتعاف امسدُأَتي سرع لعأ ريم ىلإ



 1 سرس ىهالظلا ةنطلس

200 

 بتكلا رثأ ىلع (0طمساعم هآ ةمزوو) وجنأ بحاص لراش دهع ىف احوسر

 حبصأ هنإف كلذ نع الضفو « (م )١54 ه +++ ةنس امهنيي تلدوبت ىلا ايادلاو

 هلسرأ ىذلا باككلا اذه نم كلذ انل حضتيو ٠ ةيلقص ىف ذوفنلا ضعب سريببل

 ( لراش ) همودخم نإ ” هيف هل لاق ذإ « لراش كلملا ةلود لاجر راك دحأ هيلإ

 سهاظلا كلملا بئان نوكأ نأو هدالب ىف اذفان ىهاظلا كلملا سأ نوكي نأ هسمأ

 كاكا يفر قف ىلإ فاكتلا اذه: ءار واس سقت ن6 نر ودي # اا اج
 5 ةيلقص ةكلممو كيلامأا ةلود نيب ةيراجت ةدهاعم دقع ىف لراش

 سميج عم ةي راجت تادهاعم دقع لب يا اذه ع ضرب يام فاو

 سحاطلا كلملانس و هلدب تلدويت ىذلا ةييشإ ريمأ سنفلأو ( 4 :هعمصر هل ةنوجرأ كلم

 هباجأف هّدو اف بطخي ةلاسر ناطلسلا ىلإ لسرأ دق اذه سنفلأ ناكو. ايادلاو لسرلا

 ةدلب ىلع اوم املك اوناكو ؛ ايادملاب نيدوزم السر هيلإ لسرأ نأب كلذ ىلع سربيب

 «هنلإ اومدق ىتح لاحلا كلذ ىلع اورمساو مارك لاو ةوافحلاب اهلهأ مهلباق هدالب نم

 4 مل 0 ةبردتكسألا ىلإ هِف اورحبأ اكرع ىل ّدعأ مث مهنم ةيدحلا لبقو مهتدافو مكأف

 ٠ ه ها/ه ةنس رفص ىف اهلإ اولصوف

 : ةبونلا دالي ىف سريب ذوفن عا اسنا (ز)

 اريثك مهن أريغ؛ ةيزحلا هبلإ نودؤي رصم ناطاسأ نيعضاح داللبلا هذه لهأ نك

 دقو ؛صرفلا مل تحنس اساك ةعاطلا اصع نوقشلو اهعفد نع نوعنتمي اوناكام

 )١( اهدئاق ةافو رثأ ىلع ةنماثلا ةيبيلصلا ةلجلا ةدايقب ماق دق اذه لراش ناك 0

 اسنرف ٠ شوت كلم مزلأف ؛ ةيلقص هتكلم حلاصم هتبلطت ام ىلإ ةلمحا ضرغ لوح ديدملا دئاقلا نأ ريغ

 مقدأ ةيونس ةيزج هيلع ضرفو ةيب رح ةمارخك لاما نم غلبم عفدب باهولا دبع نب ىحي نب دمه رصنتسملا

 ظوراععم, ةانطع (:صتمدل عقم < ص ديدسلا جبللا باك : لئاضفلا أ أ . هيكلمم ةنازت ىلإ

 م18 ص ىتاثلا مسقلا ١ ج كواسلا : ىزيرقملا )١( م. 57-89

 8ما]عإت آرمدع- همام, طل قنكامست 01 ظورمأ ذم اطع 8311:0016 ةىعود 49

 ؟ 1 ةفرر لّألا مسقلا ؟8 ج برألا ةياهن : ىريونلا () م. 0:



 هرصع ىف رصم ةراضحو سري ىهاظلا ل

 ةدنكش همسأ لجر دالبلا ىلع ناك ثيح ىهاظلا كلملا دهعرخاوأ ىف كلذ ثدح

 عقر« دوج هبي ا نبا وسلم راق رمل ةعاطلا صورت تقر هيزملا نو
 . هدب نم كلملا عزتتاو هيلع بلغت نأ ىلإ عازنلاو قاقشلا امهنيب

 تناطسل ةيونسلا ةيزحلا عسفد نع عنتما ةيونلا دالب شرع دواد ىلوت امو

 ريثك ىلع ىلوتسآو ةيرمدملا رايدلا ىرق ضعب ىلع اريغم هتكلمم دودح ز واجتو رصم
 ٠ باذيعو ناوسأب نيماسملا ىرسألا نم

 ادجنتسم رصم ىلإ راس هيخأ نبا نم هكلم دادرتسآ ىلع ةدنكش وقي مل ام دنعو

 تناك نيذلا ةبوتلا دالب ىلاهأ نم رأثيل ةصرفلا هذه سرييب زهتئاف . ىهاظلا كلملاب

 نيدلا سمث ةدايقب دنكا نم ةّوق ةدنكش عم زهفب ؛رصم ديعص نع عطقتنال ماو زغ
 اهعير نوكي نأ ىلع هيلإ دالبلا ماستب امهرمأو مرفألا نيدلا نعو ىناقرافلا رقتسقأ

 اولصو املو «(مو 8ا/ه) ه 50/4 ةنس ةيونلا دالب ىلإ رصم اورداغف . ىهاظلا كللل

 نيب برحلا ىحر ترادو ريبك شيج سأر ىلع دواد اهكلم مهيلإ جرخ ةلقند ىلإ

 ىبسلا عب و مهنم ريثك رسأو ةركنم ةميزه ةب ونلا شيج مزهف اهب ونج ىف نيقيرفلا
 3 مهارد ةيالثب

 كاذب ملع املف ٠ ىبرغلا ربلا ىلإ لبثلا ربع هشيج ةعزهرثأ ىلع هنإف دواد امأ

 امدنع هنأ ريغ ؛ هيلع ءاضقلل اعيمج ريسلا اوعباتو امهعم نمب اكر ىناقرافلاو مرفألا

 اوزهتناف «ةبوتلا دالب كولم دحأ ىلإ دصقو هيخأ ةنباو هتخأو هنأ كرت مهب سحأ
2 

 .ةددكش مهلع اوكلمو ةلقند ىلإ اوداع مث هءابرقأ اورسأو هيأيغ ةصرف

 آ؟ 7 صو ج ىثعالا معبص 3 ىدنشقلقلا )0(

 عطماورب لممع - صوماعب كل ظ8تعامو ل كيوصا ص طع 2110016 ةييمع )0١(

00 

 مزع 89؟تلاتمس ةلستع, كاطع ةامصعاسلعم هع ةلدحم لطلوسسعأو هك طوزنأم 6

 ركاش نبا ؛ ممو س مم مع ص ديدسلا جبنلا باك : لئاضفلا لأ نب لضفم (4) 1. 28.
 هز ةقرو لوألا ممقلا ؟١ ج عيداوتلا نويع : ىتنكلا



 ةليفلا نم اددع ماع لك ىف ناطلسلل مّدقي نأ هيلع اوضرف كلذ ىل متالو

 ناطاسلل ضرألا لوصحم فصن نوكي نأو راقبألاو لويخلااو دوهفلاو ىفارزلاو

 مالسإلا ةبونلا دالب ىلاهأ ىلع اوضرع مث ؛اهظفحو دالبلا ةراعل رخآلا فصنلاو

 ملو ٠ انيع رانيد عفدب مهنم لك موقي نأو ةيزحلاا اوراتخاف « لتقلا وأ ةيزحلا وأ
. )220 

 ام اهملع ةدنكش اوقلحو طورشلا هذه نم ةخسن اوبتك لب كلذ ىلع سألا رصتقي

0 

 دعس نبهللا دبع هس نع اذه راف ٠ ناطلسلا نات ةماط لع ءابامر [ضرأ اوفلع
 مهدالب ىلع ءاليتسإلاو مهيلع بلغتلا عطتسإ مل ام دنع هنإف ؟ مهعم حرس ىبأ نبا

 مهدادمإب رصم ايف دهعتل ةيراجت ةدهاعع هبشأ ادلص مهعم دقع ه م١ ةنس

 ٠ قيقرلا يدقتب ةيونلا دهعتلو سدعلاو بوبخلاب

 دقو نيعلا اذه صن( +مسم- 85 ص ديدسلا جبنلا باك : لئاضفلا ىلأ نب لضفم دروأ )0

 رونلا مأ ءارذعلا ةيهاطلا ةديسلاو ىهاطلا ليجنإلاو سّدقملا ثولاثلا حو هّللاو هللاو هللاو ”” هيف ءاج
 سدوي دب م حيسملا دمجأ الأو راربألاو ءادهشلاو نيسّدقلاو نييراوحلا لسرلاو ءايبألاو ةيدومعملاو

 ناطلسلا انالومل هذه ىعاسو اذه ىقو نم قوطو ىتي' تصلخأ ىنأأ ... دويلا لوقت ام هيف لوقأو

 ليصحت ىف قاطو ىدهت لذيأ ىنناو هكلم هللا دِلَخ سرييب نيدلاو ايندلا نكر هافلا كلملا مظعألا

 ام ىلع ىدالب ةرطاشم نم لصي ام وهو ىضمت ةنس لك ىف ىلع ررق ام عطقأ ال هيلاث تمدام ناو هئاضرع

 فصنلاو ... ناطلسلا انالومل لصحتملا نم فصنلا نوكي نأو ةبونلاب كولملا نم مدت نمل لصحمي ناك

 نمو ةئالث' ةليدألا نم ةنس لك ىف ىلع نوكي نأو اهقرطي ردع نم اهظفحو دالبلا ةراعل ادص مم رخآلا
 ىنتاو سأر ةئاعيرأ ةديحلا راقب ألا نمو ةثام دابللا ببصلا نمو ةسمخ دوهفلا ثانإ نءو ةثالث تافارزلا
 دوادل ناك امهم هنأو انيع ارايد نيغلابلا ءالقعلا نم دالبلا ف ىدي تحت ىذلا ةيعرلا نم رفت لك ىلع ررقأ

 باوبألا ىلإ هلمحأ روصنملا كسعلا فويسب هركسعنم دهع نمو هيراقأو همألو ةدنكش هيخألو ةبونلا كلم

 أم ءىش نع تحيرخ ىّبمو هلافخإ نم ادحأ نكمأ الو هيفخأ الو لج الو لق هنم ائيش كرتأ ال ىناو ةيلاملا

 رفك أو قرشلا ريغل لصأو ةينارصنلا نيد رسخأو ةرهاطلا ةديسلان مو حيسملا نم ائيرب تنك هالعأ ىلع رق
 اريبك الو اريغص ةيوتلا دالب نابرعلا نم ادحأ كرتآ ال ىننا مث « دويلا كلذك هنودقتعي ام دقتعاو بيلصلا

 تعل اط ةعفانلاو ةراضلا رابخخألا نم هتعمس امهم ىنناو ةيلاعلا باوبألا ىلإ هتاسرأو هيلع تطتحا هتدجو نمو

 سصرغو هرصخ دتع ناطلسلا انالوم دبع ىنناو ءايشألا نم ءىثب درفتأ ال ىنتاو هنتقو ىف ناطلسلا انالوم هب

 ٠ "“ ديبشو ليكو لوقأ ام ىلع هللاو هاداع نم دعو هالاو نم ىلو ان ءروصنملا هفيسو هعئانص

 556 ص ىنأثلا مسقلا ١ ج كولسلا : ىزيرقملا (0)



 هرصع ف رصم ةراضحو سرب ىهاطظلا 1١1

 اداع ةيونلا دالب ىلع ةدنكش كيلمت نم ىناقرافلاو مرفألا ناريمألا غرفاملو

 هاو هتخأو دواد مأ سبحو ىهاظلا كلملا امهملع علفن « ةرهاقلا ىلإ امهعم نمو

 : اهدالوأو ةأرملا نيب قرفي الأو ىنارصن وأ ىدوهي ىبسلا نه عابب الاب سأو هيخأ

 كلما ىلإ هريسو هدنع لزن ىذلا ا هيلع ضبق .سأ دواد كلذ دعب ثبلي مو

 لحل ا ةفلك ل هنا« هاو هند لئاوأ ىف ىهاظلا

 ىه هذه نإ : كلذ ىف رويم لوقيو «ةبونلا دالب ف سرب ذوفن عسا اذكهو
 تاجا متر ىنالسإلا ذوفنلل ايقيقح اعوضخ دالبلا هذه اهبف تعضخ ةرمه لأ

 . رخال نيح نم اهيلع ىلاوتن تناك ىبتلا

 : زاخحلاب ةسّدقملا نكامألا ىف سربيب ةطلس دايدزا (ح)

 فالحلااو تانحاشملا نم امهئافرش ةرش نيب ام ناكو ةنيدملاو ةكم نوكشب سرييب منها

 بلط الأ ىلف . عاقصألا كلت ىلع هتدايسو هذوفن طسب ىلع هل . نيعم ربكأ

 ةصرف زهتنا 6 ءزامح ريمألا نيب و هنيب ةئدملا ةرامإ مسقو كلام نيدلا ردب فيرشأا

 فلأ امهيطعي نأ ىلع امهعم قفتاو ه ++ ةنس كم ىريمأ نيب عقو ىذلا فالحلا

 تيب ةرايز نم دحأ عنمي الأو ةكم ىلاهأ نم اسوكم اذخأب الأ ىلع ماع لك ىف مهرد

 برضتو ىعاشملاو مرح لا ىف ناطلسأا مساب بطخي نرأو رجاتل ضعتي الأو هللا
2) 

 . هسا ةكسلا

 اهملإ ليحرلا ىف عرش زاخلا دالبب هل رقتسا سمألا نأ ىهاظلا كلملا ىأر املو

 ردص ةاضقلا ىضاق هعم بحصتساو لا كسانم ءاضقل ه 17 ةنس لاش ربش ىف

 كولمم ةئاملث وحنو ناهتل نب نيدلا رن ءاشنالا ناويد بحاصو ىفنملا ناهلس نيدلا

 ه١ ةقرو لّرألا مسقلا ؟١ ج حراوتلا نويع : ىتكلا راش نيا (1)

 ىرخ ميلا باك : لئاضقلا نأ نب لضفم 48

 كاطع ةكدس ةاسلعم هع ةانجم 9)1دمعأا هأ اطوال ا رد. 28 69

 هالو ور ه80٠5 ص ىناثلا مسقلا ١ جا كولسلا : ىزيرمملا )أ



 فر سرس نهاظلا ةنطلس

 ةنسلا هذه نم ةدعقلا ىذرح'اوأ ىف ةنيدملا ىلإ لصو ام دنعو . دانجألا ضعبو

 الو . خا ضئارف اهب ىّدأف ةكم ىلإ اهنم راس مث 0 ا ارا

 لاملا نم اريبك اغلبم هصاوخ ىطعأو هديب مارخلا هللا تيب ةوسك قلع كلذ نم غرف

 ةكم ىريمأو عبني ريمأو زاجلا لاجر رباكأ ىلع عاخ مي« نيمرحلا ىلاهأ ىلع هوعزويل

 نيعو مارحلا هللا تيب ىلإ جيا سانلل الهسيل نيريمألا نيذسمل ررقملا لام لا ىف دازو

 نكامألا كلت ف سربيب ذوفن دادزا كلذبو ٠ اهاريمأ بلطل ةيبلت كم هل ايان

 .ةسدقملا

 : سربيبو ةشبحلا ىئثاجن نيب تالسارملا لدابت (ط)

 ىلإ اباه اهكلم لسرأف؛ سربيب دهعف ةشبحلا عم ّدولا تاقالعبرصم تطبترا

 ؛ هلوقي هيف هيطاخ دقو ءانارطم هيلا لسرينأ هنم بلطي و هيلا هيفددوتي ىهاظلا كلملا

 «سحاظلا كلملا ناطلسلا ىدب نيب ىبنيو ضرألا لبق, كلؤالمأ رفن كيلاما لقأ”
 انءاج ىذلا بهارلا بيس صوق ىلاو ةهج ىلإ لصو الوسر نإ . هكلم هللا دلخ

 كرطبلل ناطنسلا انالوم مسريف « هديبع نحنو ناطلسلا انالوم نارطم انءاج ام نحف

 ةنيدم ىلإ هريسو ةضف الو ايهذ بحي ال املاع اديج الجر نوكي نارطم انل لمعي

 هريس وهو ةمزلي ام نقلا بحاص رفظملا كلملا باؤن ىلإ ريسف كيلاملا لقأف . ناوع

 نإف راكب ىف تنك ىنأ الإ باوبألا ىلإ لسرلا ترخخأ امو . ناطلسلا باوبأ ىلإ
 نيماسملا زم سراف فلأ ةئام ىركسعيف ىدتعو .هدلو كلم دقوفوت دق دواد كلملا

 « كيماوأ تحنو كناملغ مهلك اودعي ال ريثكف ىراصنلا ( لصألا ىف اذك) امنإو

 هللا ىلص ىتلا ريقل ىرخألاو « ةبعكلل امهادحإ : نيتوسك ماع لك ىف زاخا ىلإ لسري سربيب ناك 00(

 ٠١ ج ناملا دقع : ىيعلا ؛ ه5 ل هم ٠ ص كولسلا: ىزيرقملا )2( .٠ ملسو هيلع

 تارطملا نأ ء 4 7م ص ه ج ىثعألا حبص : ىدتشقاقلا ىذ )م هم١ ةقرو كلاثلا دلغا

 ٠ هتفئاط لعأ نيب تاموصخلا ىف لصفي ىذلا ىغاقلا وه هرصع ىف

 م١ موه ص ديدسلا جنلا باك : لئاضفلا نأ نب لضفم )(



 هرصع ىف رصم ةراضحو سرييب ىهاظلا 4

 م-هظفحن اندالب نم نيملسملا لإ لصي نم لكو ... كل وعدي ريبكلا نارطملاو

 صض سم صوق ىلاو ةهج نم انيلإ رضح ىذلا لوسرلاو ٠ نوبحي اك" ,هرفسنو

 1 ةملو اندالبو

 هتكلم ىف لداعلا مالا ليلخلا كلملا باك درو # : ل سربيب هبلإ بتكف

 هرصع ىئاجت نادلبلا نم مهل ام ىلع مكاخلا « ناشبحلا كولم ربك أ هرحمأ كلم ىطح

 قيدص « ةينارصنلا نيد دضع « ةيحيسملا ةهلملا فيس « هرهد ىف هتكلمم ديرفو

 انفقوف هسأ ريحا لع ىو هسفن هللا سرح ؟ هرمغألا ناطلس «نيطالسلاو كولملا

 اك ىتح دحأ كلملا ةهج نم رضحي ملف < نارطملا بلط امأف . هيف ام انمهقو هيلع

 لصو هنأ هنومضم درو رفظملا كلملا ناطلسلا بام امنإ و « بولطملا ضرغلا فرعت

 نم هرك ذام امأو ٠ باومبا هيلإ دوعي ىتح هدنع ماقأ هنأو دصاقو با هتهج نم

 رك اسع ىف رثكي ىلاعت هللاف ؛نيماسملا نم فلأ ةئام اهتلم نم نأو هك اسع ةرثك

 « هلجأب الإ دحأ توم امو ىلاعت هللا نم ةرّدقم لاجآلاف هدالب مخو امأو . نيملسملا

 ٠ “تام هلجأ غرف نمو

 نييبرغلا كولملا مارتحا عضومو بناحللا بيهم سرب حبصأ فيك ىرن مّدقت ايف

 دذوتلل مهعسوىف ام لك نولمعي و هسأب نوشخي اعيمج اوناكف هل نيرصاعملا نييقرشلاو

 ةسايسلا نسح نم سرس هب رهتشا ام ىلإ كلذ ىف لضفلا عجرب و هنم بّرقتلاو هيلإ

 ؟؟؟-511 ص ديدسلا جهنلا : لئاضفلا نأ نب لضفم )١(



 عر اجاب اذ اس دالا
 ير الا مع ل عج ار اع

 )١( ىرادالاو ىسايسلا ماظنلا .

 .ءاضقلا (؟)

 ٠ ةيرحبلاو شيلا (م)
 .ةيداملا ةراضحلا (؛)

 . سرب تاكتشنه (ه)

 . ةيبدألاو ةيماعلا ةذيحلا (5)

 .ةيعاّتجالا ةلاحلا (7)





 لفي

 عبارلا بايلا
 سربس صهاظلا رصع ى رصم ةراضح

 ىرادإلاو ىمايسلا ماظنلا ه4

 عضو دقف ؛ةيلخادلا رصم نوئّش ماّهالا نع ةيجراخلا بورما سربيب لغشتمل

 ابق قلطملا سهألا بحاص ناكو !ترادإ ملظن و كيلاىلا ةلودل ىسايسلا ماظنلا ساسأ

 . صاخ ماظن وأ روتسد ىضتقمب هريشتس ىباين ساجم هيدل نكي ىلذإ

 هدهع ىف هل نكي م يالا نييسابعلا ىلإ ةفالخلا داعأ هنأ نم مغرلا ىلعو

 ةفالخل حبصت مل اذكهو 1 هثسارحو نيدلاب اقلعتم ناك ام الإ مهللا ءىش صأالا نم

 نوري ال سانلا ناك نأ دعب ذوفن ىأ ةفيلخل قبب مل 5 «ةيسايس ة ةغبص ىأ هرصع ىف

 ٠ ةينمزلاو ةيحورلا نيتطلسلا نيب هدي ىف عم هريغ متاح مل

 اهلاقتنا لبق ةطلسلا تناكو ايكلم ناك دقف سربيب رصع ىف كمل ماظن نع امأ

 سرس ىأرف ٠ . ءاهد مهّدشأو اراصنأ م مرثك أو اذوفن ءارمألا ىوقأ الإ الاب ال هيلإ

 ىبعمب تسأف دعلا ةثارو رصح ىلع لمعي نأ رمعم ىف هتطاس دطو نأ دعب

 ءارسسألا لعج نأب كلذل دهم دقو . هئانبأ ىف ايثار و ايكلم اهيف كحلا توكي نأ

 هالو نأ كلذ دعب ثبلي مل مث . ه ++. ةنس ديعسلا كلملا هنبال ةعاطلا نمي نومسقي

 بونيل « ه 59“ ةنس ماشلا دالب ىلإ راتتلا مودقب رابخألا هتفاو امدنع ةنطاسلا دهع

 ةرهاقلا هيف تنبز ايظع الافتحا كلذل ماقأو « مهتب راحي هلاغتشا ءانثأ رصم ىف هنع

 كلذب رشبتساف هل اهركت ةشزلا ملاعم ةماقإ ىف ةلودلا لاجر راكو ءاسعألا سفانتو

 3طن 1ع ةلهسمإ هلعم هع ةلوسم ظرصحماوب هل 18وعمغ م. 30, )١(

 ةطمنع 0م. ©( رم 32. (؟)



 هرصع قف رصم ةراضحو سرب ىهاظلا 0

 ذيع سوس رع عكا وسقلا نيدلا نع دكبامأ نوكي نأ ررفتو ةصااو ةماعلا
 : هيف ءاج دقو ءاهقفلاو ةاضقلا ىلع ديعسلا كللل ةنطلسلا

 هدحو هللا الإ هلإ الأ دهشتو ... سوفتلا جهبمو سورغلا ىغم هلل دما”

 علطأ ىذلا دم اديس للع لصنو ... هددعو هددع هللا رثك دبع ةداهش هل كيرش ال

 دتما دق ةكرابملا انترجش تناك ... ىدرلا ةيدرأ هب نيكرششملا سيلأو ىدحلا مجن هب هل
 لالملا هنأ انيأرو وجرملا انْللا نسح هنم انمسوتو ّوْغلاو ةدايزلا هيف انسررفت عرف اهنم

 رايتخالا ناكم فداص ىذلا انرس هنأو رادبألا ىلإ دوعسلا لزانم قرت ىف ذخأ ىذلا

 امب هفرشنو هفرغ حيبسف هللا انلحأ بصنم ىف هبصنن نأ اندرأ ٠ رايتخالا نسح هل

 علطم هللا لعج ... هرمث نم نافطتقت هديو اندي نوكت .نأو هفرش نم هللا انلّوخ

 ريبدتلاب نسحي و افرص ىهدلل عفدي ام هنمايم نم ةمألا ىرأو افوفحم فارشالاب هدعس
 اهرك اسعو اهدجنو اهروغو اهدعبو دالبلا برق ىلع فيرشلا دهعلا ةيالوب افي رصت

 اهراصمأو اهندمو اهراطقأو اهتايالوو اهروحيو اهرورب و اهروغثو اهعالقو اهدنجو

 لحاوسو برغو رصمو زاجحو نع نم ةرهاقلا ةلودلل بسن امو ... اهلبجو اهلبسو

 ةطوسبملا هلك كلذ ىف هدي انلعجو ... ليلجوريقح نم اهنكسد نهو ... ماشريغو ماشو

 «لمعي اندلوب وأ اني الإ ىلكك لمرييدت الو «ةطوبضملا هسيماونو ةطورشملا هتعاطو

 اندحأب الإ ةنطلس تسدالو ١ لأس اذهو لس اذه انرمأب الإ قزر الو فيس الو

 هل دتمت هيدلو انيدلو الإ ىهنو سصأ ضور ىف مق نصغ الو ٠ قارشإلا هنم موتي

 قرشي انب الإ رانيد الو مهرد هجو الو سمي انيمساب الإ بيطخ ربنم الو «قاروألا
 رومأ نم هاندلق ام دلولا دلقتيلف ٠ سيكلا لالخ نم علطتي اجرهب ال اجربت داكيو

 ضي وفتلا اذهب فتكي ل سرييب نأ 10 ةقرو لّثألا مسقلا 8١ج ىريوتلا هركذامم مهفي (1)
 ضيوفت دّدِج كلذ هل مت ألو ؛ ديعسلا كللل ةعاطلا نيمي اومسقيل ه 7 ةنس رفص ىف ءارمألا اعد لب

 ٠ هيلإ ةنطلسلا دهع

 هاو -- ه١ هو غ8 ص ىناثلا مسقلا ١ ج كولسلا : ىزيرمملا (0)



 ةلاخ سرس ىهاظلا رصع ىف رصم ةراضح

 انمدعي ال هللاو ... دالبلاو عالقلاو روغثلا اصم نم هرشابن ايف اًكرشيلو « دابعلا

 . “ احاذو ادنس ةمالل ادبأ هلعجيو اربو اقافشإ هنم

 نودقتعي اوناكدقف ؛كيلاملا دنع افولأم نكي مل شرعلا ةثارو ماظن نأ ىلع

 رييدت ىف قذحلاو عابتألا ةرثكو ةيبرحلا ةراهملاب الإ رخآلا ىلع دحأل لضف ال هنأ

 غلب ل لفط وهو ناطلسلا نبا جانا ثري ناك لا وخال بلغأ ىفو ٠ تارماؤملا

 نيدلا رونروصنملا 0 لعف اهيا هيلع لآ ثبلي الف ملخلا

 ةيصو بتكف توملاب سحأ اه دنع كلذل سرب نطف دقو . كس زعملا نب ىلع

 ءالؤهؤ ىص كنإ ” : اهنمو . هب نيطيحما ءامألا نم اهبف هرذحي ديعسلا كلملا هنبال

 هككلم كيلع شوش ام هنع كغلب نف . ىصلا نيعب كنوري رباك ألا ءاسمألا

 لعفأو اذه ىف ادحأ رشتست الو هلقتعت الو هنقو ف هقنع برضاف هنع كلذ تققحتو

 : « كتحلصم تعاض الإو هب كترمأ اه

 ذخأ ديعسلا كلملا هنبا ةيلوت رثأ ىلع هنإف سربس هاشخي ناك ام ققحم دقو

 دعب شرعلا نع لوزتلا ىلإ اريخأ رطضا ىتح هتطلس ضي وقت ىلع نولمعي ءارمألا
 نيس نم رثكأ كلا ىف لظ نأ

 نووالق ريمألا ةياوت ىلع ءارمألا قفتا شرعلا نع ديعسلا كلملا لزنت املو

 ىلوألاو ةنطلسلا ىف اعمط ديعسلا كاملا تملخ ام انأ ” لاقو عنتماف رصم ةنطلس

 « لعاظلا كلملا ةيرذ نع سمألا جرحي هلأ

 م6و م١ هقرو ١ ج ةرجطلا حيرات ىف ةركفلا ةدبز كسلا فحل

 مزم 8[1للتدس ةل هلع ةكطع ةكلهصومعادلعع هع كلوجم ]ومعك هآ ظورتمأو 68

 بلا نب هاشكلم ريز و ةلودلا ماظن بقللا اذهب بقل نم لوأو ٠ ريمألا ىوم اهانعم : كباتأ # رن 9.
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 هرصع ىف رصم ةراضحو سرب سهاظلا 1

 أدبم مارتحارصم ةنطلس ةيلوت نع هعانتماب دصقي مل نووالق ريمألا نأ ىلع

 عيطتس ىتح هل ةصرفلا ةحاتإ ىلإ كلذ ءارو نم ىبري ناك هنكلو «شرعلا ةثارو

 نونّوكي اوناك نيذلا سربس ىهاظلا راصنأ ةيرهاظلا اهلعشأ ىتلا ةنتفلا ران دامخإ

 ىتل دقو . ةلودلا بصانم نع سرب ةرسأل نيلاوملا ءارمألا داعبإ و « شيملا ةيبلغأ

 هلو - رصم ةنطلس سرين نب شمالس نيدلا فيساولوف ءارمألا ىدل الوبق هلوق

 ؛ هل اكياتأ نووالق ريمألا اونيعو «لداعلا كلملاب بقلو  نينسم عبس رمعلا نم

 شمالس نيدلا فيس نس رغص ةصرف زوتاو دالبلا ىف رومألا مامز ىلع نووالق ضبقف
 ةيرهاظلا ءارسألا ىلع ضيقف رصم شرع ىف هلحم لحل هعلخ ىلع لمعي ذخأو
 تاعاطقالا مهحنف بويأ اصلا كلملا ىلاوم ةيح اصلا كيلاملا هبناج ىلإ لامسأو

 ٠ تايالولا ضعب مهالوو

 رغص ىف مهعم ثّدحنو هءأسمأ عمجب هيئوانم ةيحان نم نووالق لاب نأمطا امو

 ريع «“لماك ل جرب الإ موقت ال ةكلملا نأ متيلع دق“ : ملل لاقو لداعلا كلملا ّنس

 . رصم ىلع اناطلس نووالق ريمألا اونيعو كركلا ىلإ هب اوثعبو شمالس علخ ىلع

 انل تبثب اذهو . نووالق تبي ىلإ سربس تدب نم ةطلسلا تلقتنا اذكهو

 مييلع تمتح دقف . كيلاملا ءارسأ ىدل الوبقم نكي مل شرعلا ةثارو أدبه نأ

 . عابتألا ةرثكو ةيبريلا ةراهملا هدنع ةنطلسلا تالهؤم نوكت نأ مهتأشن

 قرأ مهالوف هيلإ نييزقملا ءاسعألاب هتلود نوئش ةرادإ ىف سربب ناعتسا دقو
 ةيبوبأألا ةلودلا دهع ىف اهوعدتبا ىبلا ناطلسلا بئان ةفيظو ىبحأ هنأ م« بصانملا

 بورحلاب هلاغتشا ءانثأ اهم هنع بوني نأ ىف هتبغرلو رصم نع هبيغت ةرثكل كلذو

 هبايغ ءانثأ ناطلسلا ماقم موقي بئانلا اذه ناكف .٠ هتلود لاجر رابك دحأ ةيجراخلا

 عاسنالو ةلودلا بصانمل ءافك ذل حيشزو تاعءاطقالا عيذوت ىف هعم كرتسو

 . « ىناثلا ناطلسلاو كلاما لفاك » ىمس هتطلس

 مورإ دس ماب ص ىناثلا مسقلا ١ ج كولسلا : ىزيرقملا )١(

 م6 ص ؟ ج ةرضاخملا نسح : ىطويسلا (؟)



 وما سريس ىهاظلا رصع قرصم ةراضح .

 هنبب ةطساو ناك 15 «ةلودلا رومأ ىف هريشتسي ناكو؛ هل اريزو سرييب ْذْحما كلذك

 هل داشرإلاو حصنلا ءادسإو هرماوأو ناطلسلا تابغر ذيفنت هيلع ناكو«ةيعرلا نيبو

 مايقل هتطلس لماكب عت نكيمل هنأ ريغ.ةلودلا رومأ ِس صأ ىف هيأرب سنأتسا ام اذإ

 للوت دقو ٠ ةلودلا ىفظوم رابك نييعت ىف هلخدتلو ةيايغ ءانثأ ناطلسلا ماقم بئئانلا

 كلذ ىلع انلدي ةيماس ةلزنم هل تناكو . انح نب نيدلا ءاهب بحاصلا هدهع ىف ةرازولا

 ةيراسيقف سربيب عم ناكام دنع ىهاظلا دبع نب نيدلا يم اهب هبطاخ ىتلا ةلاسرلا كلت
 مل ماقم نمريزولا اذهل ناك ام ىلع لدت تارابع هيلإ هجو دقف ؟ ه وابو ةنس

 رك ذب ىثشعألا حبص بحاص لفكت دقو ٠ هاوس اهملإ مسي مل ةلزنمو هريغ هبلإ عفتري
 . ةلاسرلا هذه

 ةبحصلا ريزو ممأب فرعي رت آريزو هيورحو هرافسأ ىف ناطلسلا قفاري نآكو

 . هلمع زم ةرهاقلاب مي نأ لصألا ريزولل ىنستيل كلذو

 ةنطاس نووالق نب دمت رصانلا ىلو ىّح رصعلا كلذ ىف ةمئاق ةرازولا تلظ دقو

 تناكو ٠ دالبلا نوئش ةرادإ ىف « ةلودلا ىظان » ىلع دمتعاو اريزو هل ذختل ملف رصم

 ءالؤملو نيفوتسملاب نوفرعي نيفظوملا نم ريثك هلمع ىف هنواعيو ةرازوأا هبتر ىلت هتبتر

 مىظنتب ةصاخلا مسارملا دادعإ هتمهم تناكو « ا قوتسم » ىمسن سيئر

 ديسكو راغص نييعتو ةلودلا نوئش

 علطضاو ناطلسلا بان ةفيظو رصانلا ىغلأ دقف كلذ ىلع ىمألا رصتقي لو

 ةمهم تناكو «ةصاخلا ىظان» ةفيظو ثدحتسا م «ريزولاو بئانلا هب موقي ناك ام
 ثسلي ا ؛ ناطلسلا لاومأ ةرادإ ىلع ةروصقم سعألا لّقأ ىف اهئابعأب متاقلا

 مالا روما ف لخدتي حبصأف ناطلسلا نم هيّرقت ةرثكل هذوفن دادزا نأ

 وهو ب "9ص ا ج : ىدنشقلقلا (؟) ١٠م ص + ج ططخ : ىزيرقملا )١(

 ٠؟ + صا١ ج ططخ : ىزيرشملا ةف]

 م4 ص ا ج ةرضاملا نسح : ىطويسلا )ل



 هرصع ىقرصم ةراضحو سرس ىهاظلا لنفي

 اوذخت. نأب اونعي مل رصعلا كلذ ىف كيلاملا نيطالس نأ فيك ىرن مّدقت امم

 ةيمطافلا نيتلودلا دهع ىف لاخلا تناك ©" ةلودلا نوئش ةرادإ ىف مهتونواعي ءارزو مل

 حبصأت ؟نيفظوملا راك ضعب مهب اولدبتسآ مث هذوفن نم الؤأ اوفعضاف ؛ةيب ويألاو
 اودمع مهلعلو ٠ ةرازولا ماهمب موقي «ةصاخلا ىظان »و « ةلودلا ىظان » نم لك

 نم مهعلخو مهتطلس ضيوقت ىلع نولمعيف ءارزولا ذوفن دادزي نأ ةيشخ كلذ ىلإ

 ٠ ةيمطافلاو ةيسابعلا نيتلودلا دهعرتاوأ ىف لاما تناك اك مههشورع

 « بجاحلا» مهتم ركذلاب صخ نيفظوملا نم ريثكب هطالب سريبب الم دقو
 لوثملاب ملل حامسلاب ةرورضلا ىضقت اهسح ناطلسلا ىلع سانلا لاخدإ هتمهم تناكو

 ٌدحلا اذه دنع هتمهم فقت حلو ٠ هك تم اك هيد نيب

 5 راداتسالا 37 معو ةناكملا ُّى احلا نولي نورخآ 08 كانهو

 «ةيناطلسلا توببلا ةرادإ لوألا ىلإ دهعي ناكو . “ رادناجريمألا ”و“راداودلا*”و

 نيرثأتم تولازي ال ىالسالا نيدلا مهقانتعاو رصم مهن أطيتسا نم مغرلا ىلع لوخملا ءالؤه ناك (1)
 ١ ج ططخ : ىزيرقملا لوقي كلذ ىفو ٠ اهعابتا ىلا ةدوعلا ىف مهتيغر اورهظأ دقو ؛ ةسايلا ماكحأب

 محب ءادتقالاو تاخ زكتج ةداعل عوجرلا ىلإ مهسفنأ تاذ ىف ( لوغملا ) اوجاتحاو ... ... ”و0م١ ص

 ىلع ذخألاو ( لصألا ىف اذك) مهدياوع نم هبف اوفلتخا ايف مهني ىضقيل بججاحلا اوبصن كلذاف ؟ ةسايلا

 ؟“ ةسايلا ىف ام ىضتقم ىلع هنم فيعضلا فاصنإ و مه. وق دب
 مهأ نمو . « ةساي » هامس باك ىف اهتيثأو لوغلل تاعي رشت ضعب عضو دق ناخكتج ناك (؟)

 نيعي و ناصاني نينثا نيب لخدي نمو سسجني نمو بذكلا دمعتي نمو ىنزي نم لتق ىلع صن هنأ هيف ءاجام

 ريسأ معطي نمو « اهفرسخي و ةعاضب ىطعي نم وأ دامرلا لعوأ ءاملا ىف لوبي نمو ءرخآلا ىلع اهدحأ
 نمو < لاتقلا ء ءانثأ هسوق عقي نمو ؛هّدري الو اريسأ وأ ايراه ادبع دجي نمو « مهنذإ ريغ ه هوسكي وأ موق

 نم دحأ ىلع نوكي الأ ررق هتاف كلذ نع الضفو ٠ كلملا فالح دارقألا نم درف ىأ ع ءاسعألا نم دّدرمي

 : ىزيرتملا ٠ بهاذملاو للملا عيمج مارّتحاب هتيعر دارفأ مزلأو ؛ ةفلك الو ةنوؤم بلاط ىلأ نب ىلع دلو
 م١8 م١١. صاج ططخ



 نونو سري سهاظلا رصع ىفرصم ةراضح

 كلاثلا امأ ٠ اهيلع عيقوتلل تاروشنملا هيلإ مآقيو ناطلسال لئاسرلا ىناثلا غاببو

 ةلودلا لاجر راك لابقتسا ىف هناذثتساو ناطلسلا باب لع فوقولا هتمهف

 . اهناعاو
 ««ءامألا ةب ون سأر# اهنم ىرحنأ فئاظو كلذ بناج ىلإ سربيب ثدحأ دقو

 « ةلودلا ءاسمأ ىلع ةسائرلا لوألا ىلوتب ناكو ٠ “ حالسلا ريمأ ” و «“سلجنا ريمأ ”و

 ةسارح هتمهم تناكف “ ساحل ريمأ * امأ . ةيناطلسلا كيلامملا ةكاحت هيلإ دهعي و

 .همون ةرجح ىو لب هرصق لخاد ىف هسرحي حبصأ ىتح هنم هيرق دادزاو ؟ناطلسلا

 ٠ برحلا تاتعمو ةحلسألا نزاخم ىلع فارشإلاب “ حالسلا ريمأ ” صتخاو

 ةيفنت مهتمهمو «ةيرصملا ةلودلا نوئش ةرادإ ىف هنع نوب وني ةالو ناطلسال اكو

 مظعأ ةيردنكسألا تناك . ةيكرملا موسباو جارخللا عمجو هنم ةرداصلا سماوألا

 روغن دحأ باذيع رغث كلذكو « ةب راجتلا اهتيمهأل رصعلا كلذ ىف انأش تايالولا

 ىلإ امسقم لبقلا هجولا ناكو ٠ قرشلا ةرامجت هب رمت تناكو رمحألا رحببلا ىلع رصم

 هجولا امأ ٠ ةزيخلاو اسنبلاو نينومشألاو صوق : هتايالو مهأ نمو ؛ تايالو ةَّدع

 ا بويلقو روهتمدو ىربكلا ةلحناو فوتمو سيبلب : هتايالو مهأق ىرحبلا

 لباقت ىهو ؛ «ةيالولا» ةفيظو رصعلا اذه ىف ترهظ ىلا ةماحلا فئاظولا نمو

 ضبقلاو ماظنلا ظفح اهيحاص ةمهمو ٠ ٌةطرشلاب لوألا ىالسالا رصعلا ىف فرعيام

 .روهملا ةمالس لفكت ىتلا ةيرادالا لامعألا نم كلذ ىلا امو نيدسفملاو ةانخلا لع

 84 ص ؟ ج ةرضاحملا نسح :ىطويسلا ؟ 088 ص + ج ططخ : ىزيرقملا (1)

 /6 ص ١ ج ةرضاحملا نسح : ىطويسلا ؟8١ ص م ج ىثعألا بص : ىدنشقلقلا (؟)

 ةباين ايلع قلطأ مث «ةيردنكسألا ةنالو سرب ىهالقلا دهع ىف ةب ردنكسألا ىلع قلطي ناك (0)

 هجولا ةءاينو ءةبردنكسألا ةبايت : تاب اين ثالث هدسهع ىف اكو ٠ قوقرب ىهاظلا مايأ ىف ةيردنكسألا

 ٠50 ب ؟4 ص + ج هحرش : ىدنشقلقلا ٠ ىرحبلا هجولا ةداينو « لبقلا

 ؟م -- 5ص ع ج هحرش : ىدنشقاقلا (:)

 ١م ص ا؟ ج ططخ : ىزيرقملا )(



 هرصع ىف رصم ةراضعو نب سرس نرهاطلا ١

 مهدحأ للوتي «ءاسمأ ةثالث سربيب رصع ىف ةفيظولا هذه ءابعأب موقي ناكو

 ىلإ دهعيو « اهناكس نبي ثدحت ىلا لك انثملا ضفو ةررهاقلاب نمألا ىلع ةظفاحلا

 هلغلو» 'ةفارقلا ن وئش للي, ناكف ثلاثلا امأ . طاطسفلاب لمعلا اذه لثم ءادأب ىناثلا

 روبقلا تارا ةماعلا بادآلا ىعارب و تازانحلا روم ءانثأ ماظنلا ظفحي ناك

 اهم ثبعي نأ ةيشخ روبقلا ةسارحي موقي ناك !؟ «دايعألاو مساوملا مايأ ةصاخو

 نم لك ىلاو عم ةفارقلا ىلاو ىواستي نأ لوقعملا رم سيلف الإ و . صوصللا

 . امهلمع ىواسي لمع ةفارقلا ىف نكي مل نا ةرهاقلاو طاطسفلا

 «اهب قيرخحلا ئفاطم ىلع فارشالا ىلوتب ةررهاقلاب “ سسعلا بحاص” ناكو

 نولخملا قوس, كيلامما اهذختا ىتلا ئفاطملا ةطحب انايحأ ءاشعلا ةالص دعب سلجبف

 رانلاب لعّش لعشم همامأ عضوي ناكو ٠ ةيروغلاب ةيردحلا ةراح نم برقلاب ريبكلا

 قيرحخلا ثودح ةيشخ لاعلا نم مهريغو نو راجنلاو 0 هعمو « ليللا لوط

 + ماسلا وزفات ليللاب

 ةرثكل ءاشنإلا ناويد ىلإ هتبانع سربيب هجو - ءاشنإلا تاويد

 ىلع بتزت اهو هل نيرصاعملا ءارمألاو كولملا عم اهدقع ىتلا تادهاعملاو تاقلاحما

 ٠ مهنييو هنبي لئاسرلا لدابت نم كلذ

 لوألا ةقبطلا فرعت ؛ باتا نم نيتقيط نم نوكتي ناويدلا اذه ناكو

 اهتءارق نم غرفي نأ دعب ناطلسلا لع صصقلل ةءارق مهتمهمو « كسسدلا باتكي مهنم

 كلملا دهع ىف اوناكو ٠ لدعلا رادب مهسولج بيرت بسح كلذو « ناويدلا سيئر

 فرعتف ةيناثلا ةقبطلا امأ ٠ ىهاظلا دبع نب نيدلا يعم اردق مهعفرأ ةثالث ىهاظلا

 باكو ءاشنإلا بحاص هنؤدي ام ةباكب نوموقي اوناك ءالؤهو ؛ جردلا باَكِب

 ٠١6 ص ١ ج ططخ : ىزيرقملا (2) 2 مم ص : ج ىثعألا حبص : ىدنشقلقلا (1)
 مسالا اذهب باكتلا ءالؤه فرع (4) ٠ ناطلسلا ىدي نيب ةباكلل مهسوللل كلذب اومس (م)

 ٠ لاصوأ هدم نم بكرع ليطتسم قر و ىلع تاروشنملاو لئاسرلا مهباَكل



 لاوان نمراس نب يخاظلا رصعا ل ريغ ادع

 امك دادزب مددع ناكو ٠ عسارلاو تابتاكملا نم كلذ ريغو صصقلا ىلع تسدلا

 . تسدلا باك ددع دادزا

 وهو «نابقل نب نيدلارفن ىهاظلا كلملا مايأ ىف ءاشنالا ناويد ةسائر ىلوت دقو

 نف ىف ةردقملاب اوزاتماو بدألا ىف عالطالا ةعسب اورهتشا #ريذلا باككلا نم

 اهثحبل ناطلسلا ىلع اهضرمعو ةدراولا تابتاكملا لست هتمهم تناكو . ءاشنإلا

 . اًيوجأ ةباك مث اهداهعاو

 ؛ءاسشالا ناويد بحاصب تقولا كلذ ىلا بقلي ناويدلا اذه سيئر ناكو

 ىضاقلا نب نيدلا حيتف ىضاقلا ناويدلا ىلو امدنع ريغت نأ ثبلي مل بقللا اذه نأ ريغ

 راصو ءرسسلا ا بقلف ؛ نووالق روصنملا مايأ ىف هاظلا دبع نب نيدلا ىحم

 . ءأشنالا ناويد ىلو نم لك بقللا اذهب بقلي تقولا كلذ ذنم

 ةرازو ماقم موقي ناك رصعلا كلذ ىف ناويدلا اذه نأ رك ذلاب ريدج وه امتو

 تايالولا ءاحنأ عيمج نم تابتاكملا هيلا درت تناك ذإ ءرضاحلا تقولا ىف ةيجراخلا

 بتكلا هب ررحت تناك اي « تاقالعلا ضعب رصم نيبو اهني ناك ىبلا كلامناو

 ةرثكل ىهاظلا كلملا مايأ ىف هطاشت دادزا دقو . هئافلح ىلا ناطالا اهلسرب ىتلا

 ٠ هل نيرصاعملا نييبرغلاو نيبقرشلا كولملا نيب و هنيب تلدوبت ىلا تالسارملا

 هاضتقمب تطبترا اماظن هل عضوف ديربلا ةعفنم ىلا سربيب هينت ديريلا

 هذه ؟يسع ناكو . ىوحلاو ىربلا ديربلا نم طوطخ ةكبشب هتكلمم ءاحنأ عيمج

 ع 5 ع 55 8 26( م |“ وب

 ءاحنأ ىلا ةيناطل سلا يسارملا ردصتو طوطخلاا رئاس عوفتن اهنمو ؛ليحلا ةعاق ةكبشلا

 نسح : ىطويسلا (؟) ١م - ١07 ص ١ ج ىثعألا مبص : ىدنشقلقلا )١(

 : ىدنشماقلا (:) 555 ص٠ جاططخ : ىزيرقملا (©) ١١ ص ؟ ج ةرضاحلا

 اهدحي دنمم ةيرب قرط ةعب رأ ليحلا ةعلق نم عرفتم ناك (0) ١١6 ص ١ ج ىثعألا حبص

 : ىدنشقلقل' ٠ ةْرَغ ىلإ امو طايمد ىلإ عبارو ةبردتكسالا ىلإ ثلاثو باذيع ىلإ آو صوق ىلإ

 ما# ص ١4 ج ىثعألا حبص



 ٍةرضع قر طم ةراضخو سوي سهاظلا . 1

 ىح ماظتناب راطقألا ةالونم ريراقتلاو ماكحلا نم لئاسرلا درت املإو « هنن روطاربمأ

 نأ دعب الإ كلذ تأت : مو ؛ عوبسألا ىف نيت سم رصم ىلع درب هدهع ىف ديربلا حبصأ

 (١

 هبت ليس ةملك الاوأ سرس 7

 © «تاظوداز نم رفاسلا هيلإ جاتحي ام لكب ديرربلا 5 |ىه سرس دوز دقو

 لكب دعأو « ديو لامع اهب نما اهراوجي ةيرق دوجو وأ هايملا رفوت اهيف ىعار

 . قاطام موسرمب الإ اهب وكرب حمس ال الويخ اهنم

 طظفح هئأإ دهع دقف ءاشنإلا ناويد بحاص ديربلا ةرادإ ىلع كا 0

 نم احول ىطعأ تاهملا نم ةهج ىلا ىديرب جرخ اذإف « ناويدلاب ليوا حاولأ

 هاو هياهذ ىف هقنعب هقلعيل حاولألا كلت

 غالبال ءاكذلاو ةيافكلا ىوذ ناطلسلا مدخن م ةداع نوبختتي نويدي را ناكو

 ١ . ةمرتح ةناكم مل تناكو ؛ءاضتقالا دنع ةيوفشلا لئاسرلا

 ؟لجازلا ماملا مدختسا لب هلئاسر لاسرإ ىف ىداعلا ديربلا ىلع سرييب رصتقي ملو

 "اهنكل «ىريلا ديربلا كك ارك ةفلتخم تاهج ىف ةنيعم كامو ةعلقلاب جاربأ هل ناكو

 عنآر ئاط ىلإ هحانج ىلع ام جاربلا لقني ماملا اهب لزن اذإف ٠ ةفاسملا ىف اهنع ديزت
030 

 . أهيلت ىتلا ةلزنملا ىلإ هلصويل

 ىنغتس_ ناكف ؟ لجازلا ماملا اهلقني ىتلا لئاسرلا تازيمم مهأ نم زاجيإلا ناكو

 لئاسرلا هب لمحت تناكامم َه ةريثكلا باقلألاو ةليوطلا تامّدقملاو ةلمسبلا نع اهمف

 : ىدنشقلقلا (؟) ؛ غ0 بس غ5 ص ىقاثلا مسقلا ١ ج كولسلا : ىزيرقملا (1)
 ١٠م ص ١ ج روهدلا عئاقو ىف روهزلا عئادي : سايإ نبا (0) 7+ ص ١4 ج ىثعألا حبص

 هللا الإ هلإ ال”* ةرايع اهنم حول لك ىهحبو دحأ ىلع شقن دقو ةضفلا نم حاولألا هذه تناك (:)

 ةرهاقلاب برض ٠ نوكرشملا هركواو هلك نيدلا ىلع هرهظيل قسما نيدو ىدهلاب هلسرأ « هللا لوسر دهم
 ٠ ©"نييلسملاو مالسالا تاطلس ... تاطلسلا انالوم نع ”” : رخآلا هجولا ىلعو ٠ **ةسوردغلا

 من١ ص 1١4 ج : ىثعألا حبص : ىدنشقاتلا )م(
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 50 سربيب ىهاظلار صع قرصم رام

 ةغيص ىف بولطملا داريإ و ةءاسلاو عرانلا ركذب طقف ىفتكي و « رصعلا كلذ ىف

 . اذه انتقو ىف تايقربلا ف لمعتست ىتاك ةبضتقم

 ةدايزل ةداعلا ترج دقو .٠ اهليذ ىلإ وأ ةماملا حانج تحت دست ةلاسرلا تناكو

 امهادحإ قلطت نيتمامح عم نالسرت نيتروص نم ةلاسرلا بتكت نأ ةقثثلاو نانئمطالا

 اهسرتفا وأ تلتق وأ اسهادحإ تلض اذإ ىّتح ؛ ىرخألا قالطإ نم نيتعاس دعب

 قلطي الأ اضيأ ةداعلا ترح د ىرخألا لوصو ىلع داّتعالا نكمأ «حراوحلا

 . قاكلا ءاذغلا هتيذغت لبق الورطمملا وحلا ىف مالا

 ةصاخ تاهصب هراقثم مصبك ةصاخ تامالعب زيمي ىناطلسلا ديربلا مامح ناكو

 اهعطق ناطلسلا ىلوت ةقاطبب لبحلا ةعلق ىلإ لصو اذإف ؛ةفورعم قرطب هسا ر صق وأ

 دّدجت ام لك ىلع فوقولا ىلع هصرحو سرب مامها غلبم ىلع لدي اذهو .٠ ف

 . راوطلل دعتس و هرذح ذخآيف هتبروطاربما ءاحنأ ىف

 ءاضقلا  ؟

 رظنلا هسفنب ىلوتف؛ ةأواسملاب مهتلماعمو هاياعر نيب لدعلا ةماقإ لع سربيب صرح

 اياضق ىف لصفلل اهب سلجيو اهتسائر ىلوتي ناكىتلا لدعلا راد كلذل ماقأو ملاظملا ىف

 و ةعيرألا هتاضق هلوحو « عوبسأ لك نم سيمخلاو نينثالا وي ىف هتيعر

 ٠ ءاشنإلا ناويد بحاصو نبي رادإلاو نييلاملا هيفظوم راكو « دابتجالا ةمث أ نولثمع

 « ىراجنسلا نيدلا ردب شرعلا سرب ىلوت ام دنع رصم ىف ةاضقلا ىضاق ناكو

 نيدلأ جاتل رصم رايدب ةأضقلا ءاضق صضؤوفو (ه 4 ةئس ف سصهاطلا كللا هلزعف

 4م - عب" ص (ديربلا ةحلصم) رصم ىفدي ربلا حران 4 م م م مم صج ج ططخ : ىزيرقملا )١(
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 هرصع ىف رصم ةراضحو سربس ىهاظلا ١4

 2و

 هيف ءاج اديلقت كلذي هل بتكو « علا تنب نب باهولا دبع
 ضقفن نأ ... هثالع ىف هللا داز ىنكرلا ىرهاظلا ىلملا ىناطلسلا ىولوملا ىلاعلا

 هرامث تلاز ام لضف نم هيف ملع امل ةسورحلا ةيرصملا رايدلا عيمس زي زعلا مكحلا هيلإ

 يضأ ىذلا بصنملا اذهرشابيلف ... انسحم قئالخلا ىلإ هب حرب ام ةديح عاسمو ىنجن

 تميو ) تيميو اننس قحلا نم حي نم ةاضقلا رم لويلو ... افراو هفرش لظ

 ةقيقحلا ىلع اوحبصأ نيذلا لودعلا ىهأ دقفتيلو ... امدب لطابلا نم (لصألا ىف

 ٠ ممذ فصو لك نم هنوتأب امب دماحنا نع نيبغار ميوقلا جبنملا نم الودع

 ماتيألا لاومأو ... اعروتم وأ ابئاغ ( بياعملا ) ىلع ناك ادهاش الإ مهنم كرتب الو

 ... الفق اهياع نوكينأ ققحت. نمو الهأ اهترشابمل ناك نمالإ اهرشاب الق فاقوألاو

 ةماقإ ىف كتميزرع ضمأو .٠ اهتاعاسم نم مهرومأ لخحت الف «ةيعرلا قح كل انيعرو

 نمل اررقم ناكام ةيارحلاو ةيكماحللا نم كل انررق دقو ... دوعقلا دعب ةعيرشلا رانم
)2 

 6 نيفصن "ةلغ ابدرأ نورشعو ةسمخو ارانيد نوعب رأ رهش لك ىف وهو «كمّدقت

 سصحألاب مسز

 هذه ىف ناطلسلا هعم كرشأ لب رصم ىف ءاضقلاب ادرقنم لظب مل نيدلا جات نأ ىلع

 ؛ ىرحبلا هجولاو ةرهاقلا ءاضقي اصتخم لوألا راصو . ىراجتسلا نيدلا ناهرب ةنسلا

 تقو كلذ ىلع ضع ملو . ليقلا هجولاو رصم ءاضق ىف رظنلاب صتخاف ىتاشلا امأ

 ةدعقلا ىذ ىف ريغص وهو هويأ تامو ٠ ةيب رغلا ةيريدمب ةريمد ةدلب ه ٠+ ع ةنس نيدلا جات دلو )١(

 نآرقلا سرد هدشأ غلي اكو ٠ مادقم نيدلارف' نعألا بحاصلا همأل هّدِج رجح ىف ىبرف ؛ه +1  ةنس

 لظو لأملا تيبل ادهاش لماكلا كلما هالوف ؛ هاك ذ طرفل هيف رهف ةنردنكسالاب باسحلا ملعتو ثيدحلاو

 رصم ءاضق ىلوت مث « ني واودلا رظن هالوف بويأ حلاصلا كلم لا رصم شرع ىلوت تح هذه هتفيظو ىف

 ءاضقلا ىلا نيدلا ودي ديعأو نيدلا جات لع نأ ثبلي لو ٠ ىراجنسلا نيدلا ردب لزع دعب ه 6غ ةنس

 « ةنسلا هذه سقت ىف زطق رفظملا كلملا هلززع مث د هه ةنس لوألا عيب ريف ةرازولا زعألا تنب نبا ىلوو

 ةدحمو ةنسلألا ىدامج رشاعفف ءاضقلا ىلا سربيب هاظلا كلملا هداعأ ىّتح ةلودلا بصانم نع اديعب لظو

 رجج نبا ٠ ه1 ةنس بحر ربش نم نب رشعلاو نماثلا ىف هتينم هتلجاع نأ ىلا رصم ىف ءاضقلا ىلوي لظو

 ١108 -- 11/5 ةقرورصم ةاضق نع رصالا عفر : ىنالقسعلا

 #1١ سل م ص لؤألا مسقلا ؟ 8 ج برألا ةيابن : ىريونلا )2



 سربس ىهاظلا رصع ىف.رصم ةراضح
 ىلا

 ءاضقلا نيدلا جات دلقو «ه +. ةنس نيدلا ناهرب ىهاظلا كلملا لع ىتح لي وط

 ٠ اهلكر صم رايد

 ىئاضقلا ماظنلا ىلع ا! سهوج اليدعت سربيب لخدأ ( م ١؟؟ه)ه وم ةنس ىفو

 بهاذملا نولثمي ةاضق ةعبرأ نيع «دحاو ضاق ءاضقلا ىلوتب ناك نأ دعبف ؛ نصمب

 دقف ؛هماكحأ ىف هدّشتو نيدلا جات تنعت ىلإ كلذ ىف ببسلا عجريو .'ةمبرألا

 رصانلا كلملا تيب نم لدعلا رادب هيلإ تعفر ةيضق ىف ناطلسلا هراشتسا نأ ثدح

 دعب اوعّدا هتثر و نأو «ىراجنسلا نيدلا ردب ىضاقلا نم اراد اوعاتبا مهنأ نمضتن

 ةكرت نم نْعلا داعتسي ةيفقولا تبث اذإ هنأب ىضاقلا باجاف .٠ فوقوم هنأ هتافو

 ؟ هلصأ ىلع فقولا لظي : لاق ؟ نقلا نع اوزيع نإف ٠ ناطلسلا لاقف « عئابلا

 : لاقو ةرونملا ةنيدملا بحاص لوسر مدق ءانثألا هذه ىقو . هنه سريس ضعتماف

 نم هدي تحن ىذلا لاملا ىلإ مسن نأ ىضاقلا اذه تلاس ! ناطلسلا انالوم اي

 ٠ كلذ نع ىضاقلا ناطلسلا لأسف ؛ لعفي مف ةندملا ءارقف ىف هقفنأل فقولا

 ... هفرعأ نمل الإ لاملا ملسأ الو هفرعأ ال انأ ؛ لجرلا اذه قدص : ىضاقلا لاقف

 هلعجتو كقنع نم هجرخت : ناطلسلا لاقف . هيدي نيب هترضحأ ناطلسلا هماس نإف

 : لاقو ءارمألا ضعب مدت مث . هاضرو هراتختن نملالإ لاملا ملسق ال قنع ىف

 .فنراطلسلا لاسف ؛هتعصو كلما تويث ىف ىداهش عمست ملف ىضاقلا دنع تدهش

 عمسف مل اذإ ريمألا لاقف ءهتبثأ تح ىدنع دحأ دهش ام : لاقق ؟ كلذ نع ىضاقلا

 رك ذ ىف ةجاح ال : لاقف .٠ ؟ هلوق عمست مل مل : ناطلسلا لاق .٠ ؟ ديرت نف ىلوق

 كإ ىعفاشلا بهذم كرتن نحن : لاقو ىدغديأ نيدلا لام ريمألا ماقف . كلذ

 ىضاقلا ٌرَقأو كلذ ىلع سريس هقفاوف ؛ ضاق بهذم لك نم ناطاسلا ىلويو

 ةرضاحملا نسح : ىطويسلا ؛ 17و 4 ه0 ص ىتاثلا مسقلا ١ ج كولسلا : ىزيرقملا )١(

 11 ص ؟ ج
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 هرصع ىف رصم ةراضحو سرييب ىهاظلا 14

 صفح ابأ نيدلا فرش خبشلا ىلوو «ةيعفاشلا ءاضق ىف نعألا تنب نع نيدلا

 ءاضق ناولسنب نيدلا ردب ىضاقلاو «ةيكلاملا ءاضق ىبسلا اص نب هللادبع نب

 هةلباحلا ءاضقىمدقلا مهاربا نيدلادامع خيشلانب دمح نيدلا سمش ىضاقلاو 03

 « ةيرصملا رايدلا ءاحمنأب مهنع اباؤن اولوي نأ مهل زاجأو اديلقت مهنم لكل بتكو

 :ماتيألا لاومأو سابحألا ناويدف رظنلا نيدلاجا: ىضاقلا تاصاصتخاىلإ فاضأو

 اذهرثأ ىلع ءىثلا ضعب تفعض ىضاقلا اذه ةطاس نأ نم ,غ مغرلا ىلعو ٠ ةثرولاو

 هيلع نودّدرتي اولظ ةاضقلا 3 ْ ! فنان « هاظلا كلملا هعضو ىذلا ديدخبا ماظنلا

 ٠ هريغ ناطلسلا سلجم ىف مهنم دحأ ملكتي الو هنومظعيو

 عم لدعلا رادب رضي ركسعلل رخآ ضاق ءاضقلا ءالؤه بناج ىلإ رصمب تاكو

 رادب سولحلا ىف هنينمم 9-5 رفاس ىنأ ناطلسلا عم رفاسيو ةعبرألا ةابضقلا

 . عننا ةاضق ةبئره نود ناطلسلا نم برقلاب لدعلا

 ةيرحبلاو شيحلا م
 تناكامع سربس دهع ىف ةصاخو كيلاملا مايأ ىرصملا شيحلا لاح تريغت

 بويأأ نب مسوي نيدلا حالص ناطاسلا م دقف .٠ ةيبويألا ةلودلا مايأ ىف هيلع

 بوبأ نيدلا مجن حلاصلا كلا ءاج ىتح يب ويألا ةلودلا ةّدع لظ دارك ألا نم

 ىلإ كلذف ببسلا عجري و. كارتألا نم * مهمظعم ناك كيلاملا نم اريبك اددع 0

 هنم ىلوأ هنأ ىري ناك ىذلا لداعلا هيخأ نيبو هنيب كاملا لع تماق ىتلا ةسفانملا

 قبب ملو «ىدزكلا هشيج هنع قّفتف «كركلاةعاقب هسبحو لداعلا هيلع ضبقف « كلملاب

 املأ ةقرو رص. ةاضق نع رصالا عفر : قالقسعلا رج نبا )2( هع. دسممو ص ىناثلا مسقلا

 ٠١ ص ١ ج رودزلا عئادب : سايإ نبا 4 ؟ ص غ ج ىثعألا حبص : ىدنشقلقلا 69

 ةانسلعر اهسم-نوولعر لل 1[تدامدج هل 18عدمغتس طع ة1:كللع كنعد م. )6(
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 1:١ سرس يهاظلا رصع ىف رصم ةراضح

 كلركلاب اوماقأو «نيرشعلا غلبت هصاوخ نم ةفئاطو نيناعلا وحن اوناكو هكيلامم ريغ هعم

 نيح هعم مهتابث مل عر لوا جحا هيل ام هحارس قلطأ ىتح

 ريثكي اهزهج ةضورلا ةريز جب ةعلق مل قو « مهتارش نم رثكتساف «داك ألا هنع قدفت

 (بب اشنأ م « تاوقألاو داوزألا نم كلذريغو ةيبرخلا تالآلاو ةحلسألا نم

 كلل اراد اهدتاو « هلهأو همي رحب اهملإ لقتنا اهؤانب مت امدنعو . اجرب نيتسو اعماج

 . ةيرحبلا هكيلامم ايف نكسأو
 ىلوتو بويأ ىب ةلود تلاز ىتح كيلاملاب ةرماع ةضورلا ةعلق تلظ دسقو

 لاحلا لظو ؛ لبحلااةعلق ىلإ اهب نم عيمج لقنو اهمدهب سعأف ءرصم ةنطلس كبأ زعملا
 اهتداعإ و ةضورلا ةعلق ةراعب متهاف ءهرصم شرع سرببب ىهاظلا ىلو ىتح كلذ ىلع

 نكسأ اهؤانب متاملو تاجرا يي ادخل ديني ا بلا

 . اهجاربأ ىف ءارمألا

 | م 139. - 194٠ ] (د ههه - هإل) رصم ةنطلس نووالق روصنملا ىلواملو

 مهماعط قؤذتي ناك هنإ ىتح مهنوئشب ىنعي لاز امو . لبحلا ةعلق ىلإ كيلامملا لقن

 ىلو نأ ىلإ اراهن الو اليل ةعلقلا ةرداغمب ملل حمس نكي ملو ٠ موي لك ىف هسفن

 « | م 1١9٠-1898 ] (ه و# - مو ) ةنطلسلا نووالق نب ليلخ فرشألا

 نب دمع رصانلا ىب مث . اهجراخ تيبملا نم مهعنمو اراهن اهنم جور اب ل حمسف

 «ةيناطلسلا كيلالل اّرقم اهلعجو لبحلا ةعلقب ناويإلا ةحاسب قابطلا دعب ايف نووالق

 كلذ نوب وانني اوناكف ؛ماملا ىلإ عونسألا ىف ةرم جورحلاب كيلامارئاسل حمسو

 . راهارعآ ةعاقلا ىلإ نودوعي مث مادا عم

 ؟5”7 ص + جاططخ : ىزيرقملا (1)
 ١ ج ةرضاحملا ليرسح 2 ىطويسلا 6١ خغآإ مل ١88 صام ج طاطخ : ىزرتملا 0«

 ؟.م د ؟..ء ص

 ١1١ ص + ج ططخ : ىزيرقملا (*)



 هرصع ىف رصم ةراضحو سربيب ىهاظلا 1

 ؟بورحلا تقو هتّدع نوكي ىوق شيج دادعإ ىلإ هتيانع سربس هجو دقو

 تناك ىثا ةريطخلاا ةمهملا هذحل نوحلصي نيذلا كيلاملا ءارش نم رثكتسن ذخأف

 ىنع م « لوغملاو نييبيلصلا نم هئادعأ ةبراحم ىهورصعلا كلذ ىف دالبلا اهلطتن

 نآرقلا مهملعي اهيقف مهنم ةفئاط لكل نيع نأب ةيركسعو ةينيد ةيبرت مهيب لب

 ىلع كلذ دعب اونزمب مث قلبا نس ىلإ اولصي ىتح ةباحكلاو ةءارقلاو نيدلا ئدابمو

 ٠ ناطلسلا شيجب اوقلأ مهميلعت اومتأ ام اذإف «ةيبرحلا لامعألا

 نم لكلو ٠ ةقاحلا دونجو ةيئاطلسلا كيلامتا نم نّوكتب شيلا اذه ناكو

 دانجألا مظعأ مه ةيناطلسلا كيلاهماف : اهريغ ىلإ اهز واحت ال ةبترم نيتفئاطلا نيتاه

 ٠ ةبتر دعب ةبتر ءارعألا سؤت مهنمو ناطلسلا ىلإ مهبرقأو اردق مهعفرأو انأش

 ؛لاتقلل اوجرحن اذإ الإ هل يحال سيئر مهنم ايدنج نيعب رأ لكل ناكف ةقلحلا دونج امأ

 ناطلسلا نذإب الإ ةمدحلا نم مهدحأ جرحي نأ هل سيلو مهفقاوم ىف مهيتت ف

 . هان وأ

 « ةمامعر يغب ءارغصلا ةنانولكلا مهموعز ىلع نوسبلي نيتقبطلانيتاه دونج ناكو

 - ىببعبلا نطقلا نم ماك ألا ةقيض ءاضيب ةيبقأ مهنادبأ ىلع نوسبلي اوناك اك

 .نُطقلا نم ادولب مهطاسوأ ىلع نوّدش و ءاقرز وأ ءارمح نوكت نايح ألا ضعب ىفو

 سوقلاو حرلاو فيسلا اهنف مهبورح ىف اهنولمعتسن اوناكى بلا ةحلسألا نع امأ
 نييييلصلا ّدِض هبورح ىف ىهاظلا كلملا اهم ناعتسا ةيبرح تاودأ كانهو . باشنلاو

 عيطاطقلاو تافاحزلاو لجعلا ت تاوذ تاايلاو قيناهلا اهنم رك ذلاب صخت «عراتتلاو

 57 للوتسه ىتلا عالقلا راوسأ اهب مدهي ناك ىلا

 )١( صال ج ططخ : ىزيرقملا م١م -- 11١8
 ١١ ل ١غ ص م ج ىثعألا حبص : ىدنشقلقلا )0

 : ةماعبوأ اهدحو ست سأرلل ةيطغأ ىثو 2(

 ومص ؟ جططخ : ىزيرقملا (4)

 م10 -- 95ه و ه1؟ ص ىنآثلا مسقلا ١ ج كولملا لود ةفرعمل كولسلا : ىزيرقملا (ه)



 ١ سربيب سهاظلا رصع ىف رصم ةراضح

 نع ضيعتسآ لب «دانجألاو ءاسمألا ءالؤمل ةتباث تابترم كانه نكت لو
 عاطقإلا ىف لحي مهنم عطقملا ناكو ٠ ممل ناطلسلا اهحنمب ناك تاءاطقأب كلذ

 ةّدم ءاهتنا درع ناطاسلا ىلإ هعيمج لوؤب مث « هئاداربإ و هتالغب عتمتبل ناطلسلا لحم

 . عطقملا ةافو ببس وأ اهيلع قفتملا عاطقإلا

 مهتئرول لزتي نأب ءايفوألا هدونجو هءارمأ قاكي ناكام اريثك سربيب نأ ىلع

 نيدلا بابش ريمألا ةافو دعب هلعف ام كلذ ىلع لدأ الو . مهتاءاطقإ ىف هقح نع

 ريمألا ةجنرفلا رسأ امدنعو ماشلا دالبب ةيلحاسلا تاحوتفلاب ةنطلسلا بئان ىرميقلا

 نيب ىناثلا عاطقإ قيأو هعاطقإ لوألا نبا ىطعأ هنإف ؟نيمرس» ىلاو نيدلا عاجت
 ٠ هلاملغو هتوخإ

 هئارمأل ناطلسلا هحنمب ناك ىذلا ديحولا ءىثلاىه تاعاطقإلا هذه نكت لو

 مهلا نم ىرخأ بتاو ر ملل ناك < « مئانغلا ىف نيعم بيصت ممل ناك لب « هدانجأو

 تناكو «ناطلسلا نم ةبه ىهف ؛عاطقإلاب اهل ةقالع ال تيزلاو قيلعلاو لباوتلاو

 . ءأرسألا دالوأ نم هل عاطقإ ال نمل نايحألا ضعب ىف فرصت

 ني وكتب هماّتها ّدح دنع ةيبركلا سرببب تادوهجم فقت مل - ةيرحبلا

 ءاسنا ىلا ةسام ةجاح ىف هنأ رصع هكلم رارقتسارثأ ىلع ىأر لب «شيحلا اذه

 لمعق ؛رحببلا ةهج نه هدالب لبع نوريغي نيذلا هئادعأ ةصف هب نيعتسن ىوقلوطسأ

 ةيهارك ىلا اهمظعم عجري ةريثك بعاتم كلذ ىف ىتال دقو ٠ ةيرحي ةّوق دادعإ ىلع

 لوطسألا ىف لاغتشالا ىلع نومغري كلذ لبق اوناكو . ةبرحببلا بورهل هتيعر دارفأ

 ةمدخ تحبصأ لب «كلذ ىلع ىعألا رصتقب ملو . هزيهجت ىلا ةرورضلا تعد اذا

 اذاف «لجرلا هب بس اراع كيلاملا دهع لئاوأ ىو ةيبويألا ةلودلا دهعف لوطسألا

 . تادلبلا ,جعم : توقاي ٠ بلح لامعأ نم ةدلب (1)

 )١( جكولسلا : ىزيرقملا ١ ص و.٠ه
  (0)ص م ج ططخ : ىزيرقملا ١١5 هز اه. ص غ ج ىثعالا حبص : ىدنشقلقلا ؛



 هرصع ىف رصم ةراضحو سري ىهاظلا .1١

 ىلوت ىتح كلذ ىلع لاخلا لظ دقو . اديدش ابضغ بضغ ّلوطسأ اي لجرا لبق

 كلملا دهع ىف هيلع ناك ام ىلا لوطسألا نأش ةداعاب 00 شرع سرب

 سمأ اك :نفسلا باشخأ ىف اوفرصتي نأ نم سانلا عنمو «بوي أ نيدلا من ملاصلا

 ةعانصلا راد ىلا هسفنب لزتي راصو «طايمدو ةيردنكسالا ىرغثفف ىتاوشلا دادعاب

 نيعب رأ نم انكم الوطسأ دعي نأ كاذب هل ىنست دقو . اهزيهجت لع فرش و رصع

 برقلاب طحت نأ ثبلي مل هنأ ريغ ؛ه +8 ةنس سب سرق ةريزعب ىلا هريس ةيبرح ةعطق

 راد ىلع دّدرقي لظورخآ لوطسأ ءانثنإ ىف عرش سريبب كلذب ملع امو ٠ نم
2 

 . هدادعإ مت ىتح رصمب ةعانصلا

 هيلع ناك ام ىلا لوطسألا نأش ةداعإ ىلع لمعلا ىف سربب حجن اذكهو

 ءانبب هتبانع ىف هب اودتقاو هدعب نم كيلاملا نيطالس ءاجو . ةيبويألا ةلودلا دهع ىف
 رصم ةنطلس هئالتعارثأ ىلع نووالق نب ليلخ فرشألا ممهاف ؛ةيبرخلا بكارملا

 هندع تلك الو . ىوق لوطسأ ءاشناب [م )وم بو .] م ومع هوز

 « ةعانصلا راد » ىلا راسو :لاجرلاو ةيب را تالآلاب اهزيهمتب ىمأ اكره نيتسلا

 سانلا هيلا لبقأ اريبك الافتحا كلذل ماقأو «لوطشألا ضارعتسال ةضورلا ةريزحي

 نم اوجرح نيذلا ىلاهألاب نيدايملاو قرطلا تمحدزاو «بوصو بدح لك نم

 رار قاوشلا تجرح ناطلسلا لبقأ املو . لافتحالا اذه ةدهاشمل مهتوس

 شويا نأ ةهج نم كيلاماو نييرصملا ىلا تأ امتىلوطسأ ةءلكب رييعتلا اذهو ةيهاركلا هذه لعل (1)

 للوطسا اي لجرلل أولاق اذاف ٠ ابلاغ ليطاسأ ىف ىتأت تناك ةيمالسالا دالبلاو رصم ىلع تلمح ىلا ةيبيلصلا

 ططخ : ىزيرقملا (؟) ٠ ليطاسألا ىف نأ ىذلا لجرلا اذه لثم تنأ هل اولاق مهنأكف

 ه4 0 ص ىفاثلا مسقلا ١ جكولسلا : ىزيرتملا (©) ١و4 صار ج

 ىهو انش اهمظعأو لولمسألا امنع فل أتي ناك ىتلا عطقلا مه ًاأىهو- ٠ ىيشوأ وش عمج : ىاوشلا (4)

 نم ةنوكم جار آلا هذه تناكو . م و أاهف توميقي اوناك ه رييك ةيب رح بك | نه

 نوحالملا ىلفسلا ةقبطلا فو « ماهسلاو سوقلاب ةحلسملا كاسعلا اهم ايلعلا ةقبلعلا ف فقت تاقبط َهَّدع

 دورابلا ابق نول اوناك ةريك ةيب رح بكى ه ىهو َ ةقارح عمج : قيرارحلا )6( ٠ فيذاحاب

 ٠ دورا ةقاحوأ طفن ةقارح ىمست تناك اذ هو ؟ طقنلاو



 1 سربيب ىهاظلا رصع ىف رصم ةراضح

 دما ىرابتو ؛ةعلقو جرب ىناوشلا نم لك ىلعو . ىرخأ دسعب ةدحاو دئارطلاو
 عجر مث ؛“هبحاص ىلع اهب قوفي ةيبرغ ةعانصو ابجعم المع رهظأن م الإ مهنم امو”

 ا ىف مهتليلو مهموي ةيقب سانلا ماقأو «ةعلقلا ىلا هركسع ىف ناطلسلا

 ناديم ىف مّدقتلا نمرصعلا كلذ ىثرصم هيلا تلصو ام رأدقم نيبثن انه نمو

 «ةيبرحلا ليطاسألا سعأب كيلاملا نيطالس مايتها غلبمو « ةيرحبلاو ةبب رحلا ةعانصلا
 ةرواحلا مسألا اهسأب ىشخو ةيرحبلا لودلا نيب اهب قئاللا رهظملاب رصم ترهظ ىتح

 .اهحلص نوبلطي ايادملاب مهلسر اوثعينيذلا ماشلاداليب نييبيلصملا اياقب اهس الو ءامل

 ةيداملا ةراضحلا

 ةراجتلاو ةعانصلاوةعارزلا ةيقرتب ىنعف «رصم ىف ةورثلا دراوم ةيت ىلع سريب لمع

 ٌدِصي ايوق اشدج دعي نأ كلذب هل رسين دقو . لأملاب هنئازخ ت'الئماو ءاخرلا مه

 هذه لضفب عاطتسا اك «ةريثك الاومأ هنم تبلطت ىثلا لوغملاو نييبيلصلا تاراغ هب

 لبخبا ةعلقب ةصاخو «ةيرصملا رايدلا ءاحنأىف تاحالصالا نم ريثكب موقي نأ ةورثلا

 ىئالسالا ملاعلا ندم نم اهريغ تقافو ةّوقلا رهظم هدهع ىف ترهظ ىلا ةرهاقلاو:

 ةسيفنلا فرطلاب ىئالم اهقاوسأو ءانبلا ةكحم اهرود تناكف ؛نارمعلاو ةمظعلا ىف

 . شيعلا نم ةحوبحي ىف نوعتري ىلاهألاو

 هفلخ نمو سرييب ةياعر نم لؤألا لحنا ةعارزلل ناكو - ةعارزلا (1)
 . دالبلا ءاجرأ ةفاك ىف روسحلا اوأشنأو لينلا سيراقم اوماقأف «كيلاملا نيطالس نم

 اهعفن دوعي ىتلا روسحلا ىهو ةيناطلسلا روسحلا : نيعون ىلع روسحلا هذه تناكو
 لام نم هنوبحي امم اهبلع نوفرصيف تايالولا ءارسعأ اهتنايص ىلوتي و ؛ةماع دالبلا ىلع

 روسملا وهف ىناثلا عونلا امأ . لاملا تيب ةنازحت ىلإ هنولسري هنم قب امو «جارخلا

 ٠ اسرق نين امثىلا تلصو امب رو « اسرق نيعب رأ وحن عسم تناكو ؛ لويدلا لم ةصاخ نفسه دئارطلا (1)

 اوه ١و4 صا جاططخ : ىزيرقلا )١(



 :يرمغ قرصم ةراضحو ن سصربس . نهاطلا ل

 اهتتايص ىلوتب و ءىحاونلا نم ةيحان ىلع اهتءفنم دوعت ىّبلا روسحلا ىهو ؛ ةيدلبلا

 . سما امل عباتلا ةيحانلا لام نم اهيلع قفتيو نوحالفلاو نوعطقملا
 .رطانقلا ءاشنأب مها مع ناجلخنا ريهطتو عرتلا ىرك ىلإ هتبانع سربيب هجو دقو

 ىلع ةرطنق ىب اك «ةيب ويلقلا ةيريدمب سوسيب ةيحانب اهنا أ رحب ىلع ةرطنق ىيبف

 ٠ اهتالوصحم تدادزاو دالبلا ةورث كلذب تمنف را تنماربش ةعرت

 ةلغ حوارتتو «ديعصلا دالبب هتعارز رثكتو «حمقلار صم ضرأب عرزي ناكو
 صملاو لوفلاو ريعشلا اضيأأ اهب عرزي ناك 5 «نيرشعىلا نييدرأن م دحاولا نادفلا

 طرقلا عرزي و - كيلا رصع ىف رصم تاعور زم مهأ نم ناكو ناّككلا كلذكو

 نادفلا لوصحم حوارتي ناكو ؛ناصقنلا ىف ليتلا ذخأ ام اذإ (باودلا ءاذغ وهو)

 بصق ةعارزب رصعلا كلذىف رصم ترهتشأ 1 كلذك .تامبو عبدأو نيبدرأ نسب دحاولا

 ( ءاثنللاو رايمنا ) ىتاقملاو ناجنذابلاك تاورضحلا ةعارز اهم رثك اك « نطقلاو ركسلا

 خولتاو سرامزلاو نيتلاو بنعلاك : هك اوفلاو بنركلاو سحلااو تفللاو لجفلاو
 درولاك:روهزلاو زوملاو توتلاو قبنلاو ىرتكلاوحافتلاو قوقربلاوةيصارقلاو شمشملاو
 . ةعاونأ فالتخا ىلع ىسرافلا ناحيرلاو رفونيللاو نيمسايلاو سجرنلاو جسفنبلاو

 قوللا نيتاسب أبنم رك ذلاب صخن نيتاسبلا نم ريثك اهيحاوضو ةرهاقلاب ناكو
 ناطلسلا ناديم نم برقلاب بلعث نبا ناتسرو ءه +9 ةنس اهسرغي سربيس ىنع ىتلا
 نيتاسبلا هذهب عرزب ناكو . سقملا نم برقلاب ىجروبلا ناتسبو «بويأ حاصلا

 . راهزألاو ةهكافلا عاونأ عيمج

 هذه ءاثنإ حيران عري (؟) 441 - 44م صال ج ج ىثعألا حبص : ىدنشقلقلا )١(
 تفرعف ىدويلا اجنملا وبأ اهرفح ىلع فرشأ دقو ٠ ه ه- < ةنس ىلاجلا ردب نب لضفألا 0

 قرشلا ىطاشلا ىلع عقت ةريغصةيرق (؟) 488 - 8196 ص ١ ج ططخ : ىزيرقملا ٠ همساب
 ؟ه ص ٠١ ج ةيقيقوتلا ططخلا : اشاي كرايم ىلع ها

 ولو دس لس غو ص ىناثلا مسقلا ١ جكولسلا : ىزيرقملا ١)
 معمم ل همم م1 م ب مز ص + ج ىثعألا حبص : ىدتشقلقلا (ه)
 |ارمم ١١7١ صام جاططخ : ىزرقملا )3(



 1١ ا/ سري سعاظلا رضع قف رصف ةرامخ

 . ةيانع نم رفوألا بيصنلا ةعانصلل ناك كلذك - ةعانصلا (ب )

 كلذ ىف ةيرصملا ةلودلا نإف ؟ اهتاودأو برحلاب اهنم الصتم ناكام ةصاخو سربرب

 ناكو ٠ ةعساولا اهتيروطاربما دودح ىحي ىوسق شيج ىلإ ةجاح ىف تناك نيحلا
 . ةيبرحلا تالآلاو سبالملاب شيحلا اذه نيومت نم دبال

 ؛ تاجوسنملا ةعانص رك |اسم ةيقرت ىلإ هماتها هجوف كلذل سربيب نطف دقو
 ةنولملا بايثلا لمع ىف امهلاكس زرب ىِتلا طايمدو سينت ىتتبدم (بهنم رك ذلاب صخم
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 . ناَكلا نم ةعونصملا باذثلا ةك ابحي اترهتشا اي «لاثملا ةردانلا شرفلاو

 اهلهأ زرب دقف طايمد امأ ٠ مثالا هنم دخت نولم بصق سيتي عنصي ناكو

 امب منصي ناكو ٠ قيقر ليت نم شاق نع ةرابع وهو «ءضيبألا بصقلا ةعانص ىف

 ابلع ترسكتا اذإ ًالالتئ ةقارب اولا وذ توماقإلا ىمحس شاققلا نم عون اضيأ

 اننبلاو سبقلا ترهتشا كلذك. املا تاعاسفالتخاب منول ريغتيو « سمشلاةعشأ

 دارفأ ّدمب ناطلسلا ناك ةيعانصلا ؛5 ارملا هذه نمو ٠ مل تاجوسنملا عنصيب

 ٠ مهبتر بساني اب هتيشاح دارفأو هتلود ءارمأ ىلع عليو سبالملاب هشيج

 اريثكو . ةرهاقلاب قاوسأ أهل ناكف ةئبعتلا مزاول عيمجب و ةيبرحلا تالآلا امأ

 نيداتهارحأو ديدحلا رعس عفتريو. دونكلاو ءارمألاب قاوسألا هذه محدزتتناكام

 دال هئادعأ ىلع ةراغلا نادي هيف نش ىذلا تقولا ىف حالسلا تالآ عانصو

 نا تال آ ءارش ىلع سانلا لابقإ ةرثكل كلذو ءماشلا

 .ديعب دهع نم اهب ترهتشا ىتلا تاعانصلا ضعب ىلع رصم تظفاح دقو

 طايمد لهأ اهتعانص ىف رهم ىتلا طسبلاو شرفلا ةعانص تاعانصلا هذه نمو

 فصو ىق ةلاسر : ىراوطلا (؟) ممرإ س مما صام ج : ىدنشقلتلا (1)

 ١١غ صا جاططخ : ىزيرقملا (9) و ٠ ص ةيب رعلا راثآلا راد تاي وتم

 55و61 ص ىتاثلا مسقلا ١ ج كولسلا : ىزيرقملا )(
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 لثم ىليقلا هجولا تاهج ضعبب عرزي ناك ىذلا بصقلا نم ركسلا ةعانص كلذكو
 عةئشان انل رهظر ام لع سري رصع ىف ةعانصلا هذه تناكو . طفقو دوهمسو ىولم

 ناك هنأ ىزيرقملا انثّدحي . نووالق نب دم رصانلا دهع ىف اهجوأ تغلب دقو
 نكسد ناكو . راجحأ ةّدع ىولم ناك !؟ « بصقلا ريصعل ارجج رشع ةعبس دوهمسإ

 لضف دالوأ ةرسأ ىعدت ىضارألا باحصأ نم ةرسأ رصانلا دهع ىف ةنيدملا هذهب

 . ماعلا ىف نادف ةئاوسمتو افل أ كس بصق اهوعرز بلا ضرألا ةحاسم تغأب

 .لكرم راطنق فلأ نيثالثو نينثا مهنزاح ىف ىضارألا هذه باحصأ عدوأ دقو

 .٠ ه ا/"ع ةنس لوصحم

 .كيلاملا نيطالسنم هفلخ نمو سراب رصع ىرصمب عنصي اضيأ أ جاجزلا ناكو

 ةيبرعلا راثآلا رادب ةظوفحملا ةيجاجنلا كءاواكشملا هذه . رم كلذ ىلع لدأ الو

 ندبلا ىلعو . فراخز اهقنع ىلع نولم ريغ جاجز نم ةاكشم اهنيب نمو «ةرهاقلاب
 ةيفرشألا ةيكلملا ةيناطلسلا ةكرابملا ةيرتلا مسرب لمع امم# : اهصن ءارم ةباَك
 امنأ باقلألا هذه نم ذخؤي و . « ناوضرلاو ةمحرلاب اهيحاص هللا دمغت ةيحالصلا
 كلزذكو . ه و7 ةنس لتق ىذلا نووالق نب لياخ ناطلسلا ةبرت مسرب تامع

 دام رصانلا ناطلسملا مم اهندب ىلعو «ةينآرق ةيآ هتبقد ىلع ىرخأ ةاكشم رادلاب
 ل 00 نم ريثك اهفراخز نيب نمو ءنووالق نبا

 ةرمتسم تلظو ديعب دهع ذنم نويرصملا اب ىنع ىرحأ ةعانص كانهو

 تايرثلا بهذلا نم اوذختا دقف ؛ نداعملا ةعانص ىهو كيلاملا رصع ىف رصم ىف
 اهانب ىلا «ةيرسيبلا » ةعاق نم كلذ ىلع لدأ سيلو ٠ مهنيطالس توببل ذفاونلاو

 ؟.ع د ؟ع.مصاو جاططخ : ىريرقملا (1)
 ضرألاو تاوايسلا روت هللا” نآرقلا ىف درو دقو ٠ حابصملا هو ةاكشم عم : تاواكشملا (؛)

 [رونلاةروس] “٠ حابصم ايف ةاكشلك هرون لثم

 ١.5 ل ١ .# ص ةيبرعلاراثآلاراد تاي وتحم فصو ىف ةلاسر : ىراوملا (ع)



 1.484 سريس صهاظلا رصع ىف رصم ةراضح

 ركذدقف . ها/١5 ةنس هرصق ىف نووالق نب دمحم نب نسح رصانلا ناطلسلا

 ةضفلا نم انيق لخفاام ةلمج ناكو + ايرث نوعي رآو مست اهب ناك هنآ ىزيرفلا
 ءانب عافترا ناكو ٠ بهذلاب ةيلطم اهلك مهرد 7... . . ةب ورضملا ةصلاخلا ءاضيبلا

 بهذلا نم كيبابش اهبو ؟سونبألاو جاعلاب معطم جرب اهيلعو .اعارذ م, ةعاقلادذه

 . لاقثم ممر... نزت بهذلا نم ةعونصم ةبق ةعاقلا كلتب ناكو . صلال

 رانيد ه...٠ لداعي اذهو ةضفلا نم ,هرد نويلم ةعاقلا هذه عنص ىلع قفنأ دقو

 ::عيهدلا قم

 هذه نم كلذ نيبت, ٠ ةينآلا ةعانص ىف كلذ قوف نويرصملا عانصلا رهم دقو

 لمتشت تناك ىتلاو قاجفقلا لوغم ناطلس ناخ ةكرت ىلا سريسب اهلسرأ ىتلا ةيدحلا

 . ةينيصلا ىناوألا نم ريثك ع
 فرعي ىذلا نووالق ناتسرام ىف ناو . ةيودألا ةعانصب كيلاملا متها كلذك

 .ىب دقف . رصعلا اذه ىف ةعانصلا هذه ءاقترال ايح الثمل نووالق ىنشتسمع نآلا

 افرغ هب ّدعأو ؛ةسردمو ةبقو ناتسرام ىلع ىوتحي انش ءانب ه #4 ةنس نووالق

 اصاخ امسق اهب لعجو «ءاوسلا ىلع ءاينغألاو ءارقفلا نم ىضرلل ةرسألاب اهشرف ةعستم
 دمرلاب نيباصلل ةعاق درفأو «ىملاب ىضرلل ةعبرألا تاناوبالا صصخ اك «ءاسنلا

 ةناكب هدعأ ايئايميك المعم هب أسْنأ م « ايراتسودلاب نيباصلل ةعاقو ىحرجمل ةعاقو

 . ةيبطلا ةزهجألاو تالآلا عاونأ

 ارود أشنأ دقق . نفسلا ةعنص هتبانع سرب اهالوأ ىتلا تاءانصلا نمو

 هيب بهذ ناكر 4 طاسدو ةيردتكسالا ىرتش و ةحسو لا رع قاع

 ؟١؟ل- م١١ صا جاططخ : ىزيرقملا (1)

 ١١١ ص ديدسلا جلا باك : لئاضفلا ىأ نب لضفم (؟)

 هلع [؟تلتتمس للمسن لئانع السماع هع ةالبجم آدوصفماوع هلل اظوورمأ را 2

 ١و0و4 صك جاططخ : ىزيراملا (:)
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 ةيبرحلا بك ارملا دادعإ رشابب ناك م ءاهرومهأ دقفتي و ةرب زهاب ةعانصلا راد ىلا

 ٠ ةيبنجألا دالبلا وزغل اهريسم لبق

 ةبصخلا اهضرأ هجتنت تناك ام لعرصم رصتقت لو - ةراجنلا (ج)

 اهعقوم نم تدافتسا لب « تاءانصلا نم اهلهأ هب موقي ناك امو تالوصحملا نم

 هتيلوت ذنم ىبع ىذلا سرب دهع ىف لودلا نم اهريغ عم ةراجتلا تلدابتف «ىفارغحلا

 لراش عم ةيراجتلا تادهاعملا كلذل دقعو « ةيرصملا ةراجتلا رششنب رصم شرع

 كلم سميجو ةيليبشا ريمأ ( 41عمد50) سنوفلاو (ةمزوان) وجنأ بحاص

 ردصأ نأبرصم عم ةيراجتلا هتقالع عطق نأ ثبلي مل ريخألا اذه نأ ريغ . ةنوجرأ

 عجريو ٠ اهلإ نفسلا ءانب تاودأو نداعملاريدصت عنمب م 1904 ةنس هماوأ

 (م 10/0 11/1) رشاعلا ىروحيرح ابابلا هردصأ ىذلا رارقلاىلإ كلذىف ببسلا

 : اذا عم ةراجتلا عنع (3[هغ|دو11190) هيبلينوم ىلاهأل

 اهرصاوأ مكحأ ىتلا «ةيدولا قئالعلا ىلع ظفاح رصم ةنطلس نووالق ىلو الو

 ةيعافد ةدهاعم مربأ اك« ةينيطنطسقلا روطاربمأو قاجفقلا لوغم ناطلس عم سربيب

 دوفولاه يلع تدفو كلذك .ةيلقص كلم سميجو ةلاتشق بحاصس نوفلأ نيب و هنيب
 رارقتساىف هرثأ كلذل ناكر .ءأتيبلا عاونأو ةليفلاو نايصحللا نم ايادحلا لمت نميا نم
 . لودلا هذهو رصم نيب ةراجتلا لدابت

 لسرأ اك «ةونجعم ةيراجت ةدهاعم نووالق دقع لب كلذ لع سألا رصتقي ملو

 لاجر ىلع رذعت باك اهعمو : م 58١م ةنس ةرافس ناليس ةريزح ؟ اح هيلإ

 عامصاعو [رمصع]”:هو1م, لكل [11همدجج هن ليرد زد اطع 21101016 ةععق 00 )000(

 3377, 8نونل, رم متعم لح (؟مصصسعت عم لع طمحقسأ هج دمرت ءت هع )0

 عم. 422

 مرم ؟ا؟تنلانمس ةطمتعب كاطع ةامستعادطع هع ةلمحم ططرحصممأج هل ورا )م

 مرنم 3/-38



 اهأ سرس .نهاظلا رصع ىف رصم ةراضح

 هل رك ذو «ةينغلا هتريزجعم ةراجتلا لدابتىلإ كاخلا اذه هاد دقو . هثءارق هتيشاح

 نم اهب عنصي امو تالوصحمنا نم هتريزج هجتنت امو نفسلا نم هكلتمي ام هباك ىف
 نييرصملا نأ هل نيب م٠ ةنيقلا راجحألاو ؤلؤللا نم اهنم جرختس امو تاجوسنملا

 بلط اريخأو «دنهلا دالب نم دروتسي ناكامم مهتجاح ناليس ةريزج ىف نودجيس

 ةبغر ىلإ مجري كلذ ىف ببسلا لملو .٠ ندع هل ابودنم نيعي نأ ناطلسلا نم
 ٠ نيدلبلا نيب ةيراجتلا تالدابملا ليهست ىف احلا اذه

 عيجسشت كاذ ءارونم ىغبب ناكهنأل «نووالق ىدل الوبق ةبغرلا هذه تيقل دقو

 بذهل اريك ادهج لذبف «رظنلا ديعب اي رادإ الجر سربيبك ناكو . قرشلا عم ةراجتلا

 مهاومأو مهسفنأ ىلع الا 2 لفك راجتلل تازاوج أشنأ م «رصم ىلإ راجتلا

 ٠ نادلبلا نم اهريغو دنهلاو ماشلاو رصم نيب مهرافسأ ىف

 تادهاعملاو تافلاحما لضفب رصعلا كلذ ىف ةيجراخلا رصم ةراجت تداز اذكهو

 اضيأو «ةيقرشلاو ةيمروألا لودلاعم ثووالقو سربس نم لك اهدقع ىلا ةيراجتلا

 نوب وبأألا ناك دقف ٠ ةيبيلصلا بورحلا مايقرثأ ىلع قرشلاب ابر وأ لاصتا ببسد

 معيمج مهتضبق ىف تعقوف «ةيروس ىف قلطملا ذوفنلا باحأ كيلاملا نم مهدعب نمو

 . ىصقألا قرشلا دالب نم اهريغو دنملا دالبو ابر وأ نيب لفاوقلا قرطو ىناوملا

 نمو « طايمدو ةيردنكسالا قيرط نع ابروأ نم رصمىلإ درت ةراجتلا تناكو

 ىّتحرمحألا رحبلاف ندع جيلقت ىمرافلا جيلخلا قيرط نع ىصقألا قرشلاو دنهلا

 قدنف ىلإ لينلا ىف لقتنت مث «صوق ىلإ لبإلا روهظ ىلع لمت اهنمو «باذيع
 قفز

 .٠ طاطسقلاب مراكلا

 مسامع ارهصع-1همامر خل ط5 هآ آخعومأ تس طم 2110016 ةيبعو مم. 1 0(

 77. 8هرعل, كتمامتسم لس (:هرصسم» نم لص 1. صمغ نص مممزتعم هموم 426 (5)

 8طمصامرب 1رهصعطوماعر 0م. غم. 981 (؟)

 478 ص » ج ىثعألا حبص : ىدنشقاقلا (:4)



 هرصع ىف رصه ةراضحو سربيب ىهاطظلا لذ

 نأ ةيرصملا ةراجتلا لبس ليهستل سرييب اهعبتا ىتلا ةسايسلا هذه رثأ نم ناكو

 راكب جومت ةرهاقلا قاوسأ تحبصأف ءرمصمب ةياخادلا ةراجتلا ةكرح اضيأ تطشن

 ٠ نايحألا ضعب ىف ةعابلاب قيضت تيناوح لا تناك اك :راجتلا

 نيئارفلا قوس رصعلا كلذ ىف ةرهاقلاب تناك ىلا ةيراجتلا قاوسألا مهأ نمو

 تيناوح نم ريثك هب و ريغصلا نولبا قوسو «هعاونأ فالتخا ىلع ءارفلا هب عامو

 م ءأنم تناكو شويملا ريمأ ةقيوسو «ةيناكلاوةينطقلا ةشقألا نوعيبي نيذلا نيزازيلا

 00010 «نيماسرلاو نيئافرلل تيناوح ةّدع ىلع لمتشتو ةرهاقلا قاوسأ

 مهريغو ةاضقلاو ءار زولاو ءارم الل ناطلسلا اهحنمب ناك ىلا علما هب عابب ناكو

 ىولحلاهب عابتو قاوسألا جيمأ نم ناكو نييوالخلا قوسو «ةلودلا لاجر راك نم

 لاكشأ ةّدع ىلع اهعنص ىف نوننفتي رصعلا كلذ ىف اوناكو «ركسلا ,ىرم ةعونصملا

 ىلإ و ٠ (دلاوملاو دايعألاو مساوملا ىف ىولحلا لماعم ىف نآلا عنصي ام هبشت ىهو )

 فرطلا اهب عابيو ةيمهألا ىف اهيلت ىرخأ قاوسأ ةرهاقلاب ناك قاوسألا هذه بناج

 .٠ تالوكأملاو ةعتمألاو

 قيقحن ةسايس ىلع سربيب راس دقلو  ةيلاملا ةلودلا دراوم 6

 تبيل اليكو ىهاط نيدلا لاك ىضاقلا نيعف « اهفراصمو هتلود دراوم نيب نزاوتلا
2( 

 ٠ ةيرصملا ةلودلا اصل هيف فرصتلاو هتنايص ىلع لمعلاب هفلكو لاملا

 برقلاب ناكف ريغصلا نولملا قوس امأ ٠ ىهزألا عماملا نم برقلاب عقي نيئارفلا قوس ناك“ )١(
 ٠ انح نب نيدلا ءاهب ةراحو ناوحرب ةراح نيب شويملا ريمأ ةقي وس عقتو ؛رصنلا باب نم

 نم سبلت لكشلا ةشلثم سأرلل ةيطغأ ىهو هي عابت تناك ىلا شيب ارشلا ىلا ةبسن كلذب ىمع (؟)

 8 . ةمامعرخ

 ١٠١؟راءا) وهمه صا ج ططخ : ىزيرقملا (؟)

 مام ص ؟ ج ططخ : ىزيرقملا (4)



 : ىلأي ايف رصحتت ىهاظلا كلملا دهع ى ةلودلا دراومل ةيسيئرلا رداصملا تناكر

 جارح رثك أ ناكف ٠ ىضارألا ةلغ بسح ىلع ىبي ناكو - جار )1(

 وأ اريعش وأ احقق عرزب نادف لك نم ذخوؤي ام حوارتب و انيع ىلبقلا هجولأ
 أصم

 مرد بدرأ لك عم ذخؤي نايحألا ضعب ىفو « ةثالث ىلإ نيبدرأ نيب ام الوف وأ

 ديزت ةبيرضلا تناكو . ادقن هضرأ جارخن بلغأف ىرحبلا هجولا امأ . نامهرد وأ

 ٠ ضرألا جاتنإ بسح صقنتو

 لئابق اهكلمب ناكام اريثك ىلا مانغألا لع ذؤت تناكو  ةاكحزلا 6

 ةسمخ يهرد ةثام لك نعراجتلاو لاومألا باعصأ نم ذخؤت ا «ةيناكرتو ةيبرع

 ١ مهارد

 حواتتو «ةرهاقلا ف نوميقي نيذلا ةمذلا لهأ اهعفدي ناكو ةيزهملبا (م)

 مهنم نطقي ناك نم امأو. صخش لك نع رد نورشعو ةسمنو مهارد ةرشع نيب

 ٠ مهيلع ةصورفملا ةيزملا عطقملا ذخأيف اهجراخ ىف
 رشعلا مهنم ذخؤي ناكو رصم ىلإ نيمداقلا بناجألا راجتلا لع ضرفي ام (غ)

 ٠ مهعئاضب ىلع

 باديع روغث ىفزمت ىتا ةيجراخلاا ةراجتلا ىلع ةيكرملا موسرلانم لصحيام (ه)

 ةراجتلا ىلع ضرفت ىرخأ بئارض كانه ناك كلذ بناجيو . طايمدو ةيردنكسالاو

 ٠ ماشلا دالب ىلإ اهقيرط ىفرصم لحاوس ىلع نفسلا اهبوسرت يتلا

 درصزلا ندعم اهمهأو - ةيرصملا مجانملا نم جرختس ىثلا نداعملا (+)

 ٠ نورطنلاو تاحاولاب بشلا ندعم كلذكو  صوق نم برقلاب ةرثكب دجويو

 عمج مهلعو «ناطلسلا لبق نم ءانمأو نورشابم نداعملا هذه جارختسا ىلوتب ناكو

 ٠ ةيناطلسلا نئازحلا ىلإ هلمحو اهنم جرختس ام

 +517 ل غها١ ص + ج ىثعألا حيص : ىدنشقلقلا (1)



 هرصع ىف رصم ةراضحو سربي سهاطظلا 166

 رايدلا ةرضاح ىف اهيلع فارشالا ىلوتب ناكو . اه ثرراو ال ىتلا تاكرتلا 6

 امأو . لاملا تيب ىلإ هلاسرإ و اهداريإ عمج هتمهمو ناطلسلا لبق نم رظان ةيرصملا

 لصح. ام لاسراب نوموقي نورشابم اهلف ةيرصملا رايدلا ةرضاح نع جراخ وه ام
 ٠ ناطلسلا ناويد ىلإ اهنم

 سربيب تائشنم هى

 نيطالس نم ةقبس نم ةسايس ىلع راسو هكحل ارقم لبلبا ةعلق سربيب ذهتا
 ىلا بتكلاب اهدؤز ةسردم اهب سسأف ءاهحاوضو ةرهاقلا ةنيدم ليمت ىف رصم

 ةيهاقلاب نيرصقلا نيب طخ ه 4+. ةنس اهئانب ىف عرش دقو . مولعلا رئاس ىف ثحبت

 لماع اهترامع ىف مدختسي الآب سعأو ءافاقوأ اهيلع فقوو ٠ ملا ةعاق ضاقتأ ىلع

 . اهدييشت, موقي نه بترم صقنب الأو ةرحأ ريغ

 ؛ اهب عاّجالل ءارقلاو ءاهقفلاو ءاملعلا اعد ه ٠+ ةنس اهئانب نم غرف الو

 لصعأو ىرحبلا ناويالاب ةيفنحلاو ىلبقلا ناويالاب ىعفاشلا بهذملا عابتأ سلف

 ءالؤه نم قيرف لكل نيعو ٠ ىبرغلا ناويالاب ءازقلاو قرشلا ناويالاب ثيدحلا
 ماقو ٠ ةطعألا ل تدم مث لئاسملا ىتش ىف اورظانت مهعمجب لمتك ١م دنعو . اسّردم

 ٠ يهاظلا كلملا اهسسؤمو ةسردملا هذهرك ذب هيف اوداشأ ارعش اودّسنأف ءارعشلا ضعب

 1 ملخلا ناطلسلا مهحنم مسج ضفرأ امو

 ماتيأ ملعتل ابتكم اهراوجي ىب لب « ةسردملا هذه ءامشنإب سربيب فتكي ملو

 ءاتشلا ىلصف ىف ةوسكلاو موي لك ىتزيحلا هيف نمل ررقو « ىلاعت هللا باَك نيملسملا

 نيدلا حالص رصانلا كلملا اهئانيي دهع دقو - طاطسفلاو طقملا لبو ةرهاقلا ىهاظ نيب عقن (1)

 كلملا دهع ىف اهترامع تمتو ٠ دنجلل ةعلقو ةموكححل !زكرم نوكتل شوقارق نيدلا هاب ىلا بوي أ نب ضسوي

 نيحلا كلذ ذنم تلظو ٠ اهيلإ نييمطافلا رصق نم لقناف عه 5١ غ ةنس بوي أن ب ركب ىلإ لداعلانِب لماكلا

 ماب ؟ ص + ج ىثعألا حبص : ىدنشقلقلا ٠ كيلاملاو نيب وألا نيطالسل ارقم

 ٠ ىمطافلا هللا نيدل زعلل دودج هانب ىذلا ريبكلا ىمطاقلا رصقلا تاعاق ىدحإ ىهو (؟)



 ١6 سرس صهاظلا رصع ىف رصم ةراضح

 كياتألا لسرأف « ىرهاظلا عماخلا ءانب ىف ه 5< ةنس ىف عرش مث ها لاو

 ثحبلل نيسدنهملا ضعب امهعمو انح نب نيدلا رف بحاصلاو ىاطقأ نيدلا سراف

 خانم ىلع مهرايتخا عقوف ؛ةينيسحلا ةهجب دجسم هيلع ماقي .ننأل قيل ناكم نع
 هللاو ال ” : لاقو ىهاظلا كلملا ىدل الوبق رايتخالا اذه قلي لف «ةيناطلسلا لاملا

 وهو ةركلاب هيف بعلأ ىذلا ىناديم هتلعج ام ىلوأو «لاملا ناكم عماخلا تلعج ال
 هنم ءزحب ىلع عماجلا ىبيي نأ ىلع هيأر زقو شوقارق ناديه ىلإ بكر مث . “ ىهزت

 ءانبلا تاودأو باشخألاو ماخرلا راضحتسا ىف عرش مث « هيلع هتيقب فقوي نأو

 +:عاالرلا اص خف
 نيب سلجو ةيرهاظلا ةسردملا ىلإ هجوت ءانبلا تادعم دادعإ نم غرف الو

 ٠ هلل افقو هنع تجرخنو لجو نع هلل هتلعج ناكم اذه ” + لاقو ءاّقلاو ءاهقفلا

 4 ناكملا اذه ملاعم اوريغت الو « انه ( لصألا ىفاذك ) قونفدت ال تمم اذإف

 . ©“ ىلاعت هلل هنع تحيرحت دقف

 ىلوتسآ امدنع هنإ لب ؛دحلا اذه دنع عماملا اذه ءانبب سرييب ةيانع فقت مو

 نأب مأو «ةرهاقلا ىلإ اهباشخأو اهماخرر نم اكره نعش « اهتعلق مدهو افاي ىلع
 هيلإ راس هترامع تبتتا املو . ىرهاظلا عماخلا ةروصقم بشملاا اذه نم ىنيب

 فارشإلا ىلوت نم ىلع علخلاا علخو «بهذملا ىتنح اييطخ هل نيو ءه و97 ةنس

 رجئس نبدلا ملع ريمألاو انح نب نيدلا ءاهب بحاصلا مهني نم كرب هئانب ىلع

 ٠ ةرهاقلا ىلاو

 . نييمطافلا دهع ىف هيلع ناك ام ىلإ ىهزألا عمال ةداعإب سربيب متها كلذك

 كلملا ديع نيدلا ردص ر صم ءاضق ىلوت ذنم هنم تلطبأ دق ةعملا ةالص تناكو

 * ج ةرهازلا موجنلا : لسان اوبأ ؛ مالو س ماله ص٠ جاططخ : ىزيرقملا (1)

 ٠.أ وو. صىاتلا مسقلا

 . ليخلا فانصأل تالبطصالاك ةيئاطلسلا لاما عاونأل صصخلا ناكملاوه (؟)

 م... موو ص ل جططخ : ىزيرقملا (؟)



 هرصع قرصم ةراضحو سري رهاظلا ١5

 : قلل 7 1
 ىلإ ةبطخللا نم الطعم ىهزألا لظ دقو . نيدلا حالص ناطلسلا دهع ىف ساب رد نبا

 ثدحتو عماخلا اذه هيلإ لآام هعارف « "ىلا صديأ نيدلا نع ريمألا هراوجب نكس نأ

 للا عربتو ٠ هيلع قافنالل لاومألا ضعبب هّدمأف « ةحالصإ ةلأسم ىف ىهاظلا كلملا عم

 هفوقسو هناكرأ نء ىهاولا رمعي نأ كلذب عاطتساو ء«ضرغلا اذهل ةريثك لاومأب اضيأ

 .٠ ارينمو ةروصقم هب ٌدجتسآو هناردجو

 ال مأ هب ةعملا ةالص ةماقإ حصن له ىف سانلا شقانت هعمرت نم غرف ام دنعو

 نمعألا تب نب نيدلا جات ةاضقلا ىضاق ضراعو 2 ءاهقفلا نم ةعام كلذ زاجأغ

 ىضاق عم ريخألا ثدسحتف « ناطلسلا ىلإ كلذ ”ىلحلا اكشف .٠ هب ةالصلا ةماقإ ىف

 نه ىوتفب لمع نأ الإ ”لحلا نم ناك اف . عتملا ىلع ممصف ةلأسملا هذه ىف ةاضقلا

 رضحي ملام روضلا نع عنتماف ءرضحي نأ ناطلسلا نم بلطو « هب ةالصلا ةماقإ زاجأ

 . ةأضقلا ىضاق

 ءه 56 ةنس لؤألا عيب ر ١8 ىف ةعمللا ةالص هب تميقأ كلذ نم مغرلا ىلعو

 ةروصقم رادنزاخلا كبليب نيدلا ردب ريمألا هب أشْنأَف ءىرحأ تاليدعت هيلع تلخدأو

 ىوبنلا ثيددحلا ولمن اثدحمو ةيعفاشلا ءاهقفلا نم ةعامو اسردم ام نيع ةرييك

6 
 . افاقوأ هيلع فقوو مولا نآرقلا ةءارقل ءاّرق ةعبسو

 ةعلشب اجرب ىن دقف ؟حالصإلا بورَص نه سربيب هب ماقام لك اذه نكي ملو
1 5 0 8 

 ةجنرفلا نك. ال ىتح طايمد رحب مف مدرو « ةريخألا روس دّدجو « ةب ردنكسألاو ديشر

 صزألا عماج ىف ماقت تناك ةيطخلا نأ عاب الو ص ؟ جاططخ : ىزيرقملا ية )00(

 لمع ءاضقلا ىلوت (ل ىضاقلا اذه تأو ساي رد نب كلملا دبعل رصم ءاضق نيدلا حالص دلي نأ لبق 5 اخاو

 صزألا عماخبا نم ةبطخلا لطيأف « دحاو دلب ىف ةعمجلل نيتتطخ ةماقإ عتم وهو ىعفاشلاءامالا بهذم ىضتقمب

 هوب س هو. ص ىتاثلا مسقلا ١ جكولسلا : ىزيرقملا ٠ )١( هعاستال ىكاحلا عماجلاب اهرقأو

 ١ 4 ةقرو لّرألا ممقلا ١8 جبرألا ةياهن : ىريوتلا (5)

 ١ غ1 ص م ج ططخ : ىزيرقملا ٠ ةراخ | نم اعابس ابلع بصن سرييب نأل كاذب تفرع (4)



 6١ه سرب صهاظلا رصع ىفرصم ةراضح

 ةيقرشلا ةيريدمب ةيرق طتخاو«رحبلا قي رطنم اهيلع ةراغإلا اودارأ ام اذإ روبعلا نم
 . ةيرهاظلا اهامس ةسابعلا برق

 ىلإ اهتتعت لب « اهدحو ةرهاقلا ىلع ةروصقم نونفلاب سربيب ةيانع نكت لو
 ناتسرامو ىوبنلا مرحلاب تاحالصإ ةّدعب ماقف . ماشلا ندم تاهمأو ةرؤنملا ةئيدملا

 «مالسلا هيلع ليلختا مهاربإ انديس دجسم دّدجو « سدقملا تيبب ةرخصلا ةبقو ةنيدملا

 همده ىّبح !سماع لظف هناكرأ معدو ةتباث دعاوق ىلع قشمدب قلبألا رمما يبحر

 .(م1401) ه م.#8 ةنس كنل روج

 ىلع رقتسي ملك اصاخ اعباط ذختي مل هنإف سربيب رصع ىف ةراعلا نف نع امأ
 تيب ىتلا سرادملا طمت ىلع هتسردم ىهاظلا كلملا سسأ دقف . ةّسباث دعاوق

 هطسو ىفو ةلبقلا تمس ىلع ىنبم ءانب نع ةرابع تناكو «ةيبوبألا ةلودلا دهع ىف

 ٠ بارحم ابو ببقم ناويإ ةعبرألا هبناوج نم بناج لك ىفو « عبرم ريبك نوح
 . ادجسم اهنوك نع جرخمتال ةسردملا تناك مث نمو.

 ةرم لّوأل هئانن ىف لمعتسا ىرهاظلا عمال ءاسنإ ىف سريي عرش الد

 . صحلا نم ةذختم فرانز هنيز م « ىلاوتلا ىلع رمحألاو ضيسألا رجلا كيمادم

 أدَسا ىذلا نووالق ةينبأ تاهجاو زرط ىف ةظوحلم فراخزلا هذه تلظ دقو

 رصانلا هبا نأ ريغ ؛ةيينجألا تانسما نم ءىث رامملا نف ىلع همايأ ىف لخدي
 ٠ املع لخد ا ةيبرعلا ةينبألا ةعاتص ريهطت ىف عرش رصم ةنطلس ىلوت ام دنع

 هرثأ كلذل .نراكو ٠ هتلود تالاجر نم مهريغو هتيي نع هلاونم لع راس دقو

 . رصم ىف ةراعلا نف ءاقترا

 منع ع همر وكلو غ4 5 ع غ0 ص قاذلا مسقلا ١ جكولسلا : ىزيرقملا )١(
 نم تاقبط ىأ (؟) +81 ل 5٠+ ةقرو عيارلا دلجملا ؟. جناملبا دقع : ىتيعلا 4 15و
 - ( ةنوملا ) طالملاب ةقصالتملا رمحألاو ضيبألا رخل

 مزمل لتحس 1111 :,دع ل[ دصعاهلعم هع ةادعجم ادور دومعطوع هلك ظوعرأ م.4آ. م

 مبان مج ص ةيرصملا ةيعانصلا نوتفلا رئاسو رارعملا نف رأت ىف ةعل : كب ستره سكم ١)

 ٠ ( تجهي كب ىلع بيرعن )ع



 :ةرصع و رصف ةراضحو سرتس نماغلا ١همل

 ةيبدألاو ةيملعلا ةايحلا ل
 اهدؤزو سرادملا كلذل ديشف «ةيمالسإلا مولعلا رشن ىلإ هتيانع سريس هجو

 « نييمطافلا دهع ىف هيلع ناكام ىلإ سهزألا عماملا داعأو « ءاهقفلاو ءاملعلا ةريخب
 كلذب تداعتساف + ىمالسإلا ملاعلا ءاجرأ لك نم هسيلإ نوعربم بالطلا راصف
 نفس نمو نيفلؤملاو بالا ضعب اهب غبنو ؛ةيبدألاو ةيملعلا اهتاكم ةرهاقلا

 . لصاو نب نيدلا لامجو ناكلخ نباو سهاظلا دبع نب نيدلا ىحم

 رعشلا من ىف عيبو « همولع اهب قلتو ةرهاقلاب شن هنأب سهاظلا دبع نبا زاتممو

 ىلع لمتش» و “ ةيرهاظلا ةريسلا ” باك هتافلؤم نمو .٠ حيراتلاو لئاسرا ةباّكو

 ءاصقتسا ىف اهملع دمتعي ىتلا ةماهأ مجارملا نم وهو . سربس ىهاظلا كلملا جيرات

 لضشو دال الايك قعد يو 0 ناطلسلا اذه حيرات

 | جهنلا# هباك ىف لئاضفلا ىبأ نبا

 دعب ه <م- ةنس ةرهاقلا ىلإ لقتنا مث لب لبرإ ةئدم سن دقف ٌنآِكلَخ نب ,ا امأ

 ءانبأ ءابنأو نايعألا تايفو” باك هتافلؤم نمو ٠ قشمدو بلح ىف همولع قلت ام

 ه 91 ةنس اهب تامو ( م 1١١98 ) ه 59 ٠ ةنس مّرخلا نم ١ ىف ةرهاقلاب نيدلا ىبحم دلو )0(
 « ماهملا ضعب ءادأب هيلإ دهعو ءاشنالا ناويدب هرسل انثاك هنيع رصم شرع سربيب ىلوت أاملو :(م159١؟)
 ديعسلا كاملا هدهع ىلول ةنطلسلا د هع ضيوفنا بتكو ح0 ةنس ىسايعلا ةفيلخلا بست ةءارق ىلوق

 هيصنم ىف لظو» «ناطلسلا ةعاط ىلع اهريمأ فلحيا ه5 ةنس « ءاكعىلا باهذلاب هفلك 5 «ه5051 ةنسيف

 1كمع. 1مل هان 1ططص هانا هل]-/هطتت ليلخ فرش ءألاو نووالقروصنملاو هيدلوو سربيب دهع لاوط

 ةرسأ ىلا بستنبو لصوملا لامعأ نم ليرإ ةنيدمب (م 11١ه ٠م ةنس ناكلخ نبا دلو )0

 ىلا اهنم لقتنا مث بلح ىف داّدش نب مآ فارش دا تحت ه +5 ةنس هتسارد أدب دقو ٠ ىكمربلا دلاخ نب حي 3

 فسوي ةأضقلا ىضاقل اناث اهب نيعف «ه +7 5 ةنس هاقلا ىلا مدق نأ ثبلي مو . ةّدم اهب ماقأو قشمد

 « قشمدب ةاضقلل ايضاق (م ١ 8 11) ه 18 ةنس هنيعرصم شرع سري, ىلوت (لو . ىراجنسلا نسح نب
 راداتسا نيدلا رفن ريمألا اهسسأ ىلا ةيرخفلا ةسردملاب سيردتلاب لغتشاف (م ١؟1/1) ه <74 ةنس لزع مث
 هنم لزرع مث قشمدب لوتألا هبصنم ىلا اهدعب داع تاونس عبس اهب ىضقو « ه 55 ةنس لماكلا كلا
 ظتنطماومدر د آاععهعر ه مو ةيلاتلا ةسلا ىف فوتو .٠ (ما5+ ( ه5م١٠8 ةنس

 1ئمامسب هآ طف ةعولطم م 485



 6١و سرس ىهاظلا رصع ىفرصم ةراضح

 .٠ مجسملا فورح بسح ىلع مجازتلا بلرو تداوحلا قيقحنو نادلبلاو عاقبلا ءاومأو

 هدعب ىفوتو هرصاع هنأ نم ىغرلا ىلع سرييب نع اعيش ناكلخ نبا انل بتكي مو
 ناكلخ نبا هتاف ام كردتساف تايفولا تاوف ىف ىبتكلا رك اش نبا ءافب « تاونس سف

 ٠ سربيب ىهاظلا نع بتكو

 هاني دلو دقف . رصصم نع ىنجأ تبنم نم لصاو نب نيدلا لامج امن كلذك
 فلا ةبحم باك” هقيلات نمو . ه ه4 ةنس ةرهاقلا ىلإ مدق مث « بدأتو ملعت امو

 نع لصاو نبأ فقو دقو . “ بويأ ىب رابخأ ىف بوكلا جرفم ” و “”قطنملا ىف
 كلذ ىف ببسلا عجريو ٠ (م3١1) ه0 ةنس ءانثأ ريخألا باّككلا اذه فيلأت

 ىتلا هتيقب امأ . نينس ةَّدع كانه هتماقإ و تقولا كلذ ىلاوح ةيلقص ىلإ هباهذ ىلإ

 رخآآ باكل هالقسا ىذلا بتاكلا صيخلت نم ىهف (م 1581) ه 8٠ ةنسل ىبهتنن

 « بوركلا جرفم” باك ىف تدرو ىقلا ةرابعلا هذه نم كلذانل رهظي و . ميراتلا دوما

 نيدلا رون هوفعو ىلاعت هللا ةمحر ىلإ ريقفلا لاق ” : اهصنو ( [ غ#ه ص ؟ ج)

 ىضاقلا ءالمإ انهاه ىلإ ىبتنا ىرفظملا بتاكلا دمحأ سرب محرلا دبع نب ىلع

 بعوتسن ملو « ىللاعت هللا همحر لصاو نب ملاس نب دم نيدلا لامج ةمالعلا مامإلا

 ىلاعت هللا نوعب رك ذن نحو ةريثك رومأ ترحبو « ةئاهسو نيتسو ىدحإ ةنس ثداوح

 ىلع هنإ كلذ ىف ةنوعملا ىلاعت هللا لأسفو ةقاطلا بسح ىلع حيراتلا مامت نم ارصتخم

 . “ ريصملا هيلإو ريدق ءىش لك

 لقألا لحما ىف تناك سهاظلا كلملا رصع ىف جيراتلا ةسارد نأ ىرن كلذ نمو

 ةفسلفلاو ةيفارغاك ةيلقتلا مولعلا ةساردب مهنم دحأ نعي ملو ء باّكلا ةيانع نم

 ىلا يهاظلا كلملا هلسرأف 0 ةنس ةيهاقلا ىلا مدق مث « هام اسّردم هدهع لأ ق ناك )١(

 ةيخن ”* هياّك هيف فلأ الي وط انقو كانه ىضقف © نيدايلا نيب ةدهاعم دقع ىلع هعم قفتيل ةيلقص كلم درفنم

 ااصع. لكل. هما [اطص 11'همز]. ““ قطنملا نوفا
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 تناك ت قولا كلذ ىف ةساردلا نأ ىلإ اعجار اذه نوكي دقو . كلفلاو ءايمكلاو

 . ةيلندلا مولعلا لع ةروصقم

 .لوألا ىلجت دقو ٠ مظظنلاو ىنفلا رثثلا رصعلا اذه ىف بدألا ىهاظم نم ناكو

 نم هئافلح ىلإ لسرتو ناطلسلا مساب ءاشنإلا ناويدب رزخ تناك ىلا لئاسرلا ىف

 ظافلألا نيزتب هيف ىنعي ناكو ٠ ملاقألاب هلاسعو هتالو ىلإ و ءارضألاو كولملا

 هناك هباصأ ام مغرلا ىلع هناف مظنلا امأ . ةيلحتلا بورض نم هريغو عجسلاب اهليمجتو
 تانسحملا ؟ارتل اعستم هيف لعجي مل ةيفاقلاو نزولاب هديقت نأل ءاريثكرثنلا نم قرأ

 .فصوو ناطلسلل حدم هبلغأو «ريسيلا رذنلا الإ هنم انيلإ لصي مو . اهمحازتو ةيظفللا

 .. هتاراصتنال

 رازملا نب يظعلا دبع خيشلا : سربيب رصع ىف اورهظ نيذلا ءارعشلا رهشأ نمو

 : هنمز ءانبأ ضعب وكش هلوق قيقرلا هرعش نمو ٠ ءارعشلا لوخ ِس ناكو

 اوراكحأو "لع اورثكك (رشعم نم ىفصنم نم

 رس ةقادصلا مم ج هريطأ عاو مهتقداص

 رعت هرسعو ر  وطسلا ىف لهس طخناك

 رئوي كاذ 1ركل هقطشك تدرأ اذإو

 فهم نب ناولس عسيبرلا ىبأ نب دهاجم سربيب اورصاع نيذلا ءارعشلا نمو

 : هرعش نمو ٠ ابدأ الضاف ناكو . ه ها/١ ةنس ىقوملا ىرصملا

 ىدنع ءاضيبلا ديلا كل َنإف دجن لهأ ىركذ ٌقرباي دعأ

 ىدهت َتنأو لضت (ابجحاوف ىللقع ٌلضِف راب كيش
 درب هل اع اونع اف امالس هل مسنلا عم ٌتثعب

 ١١و ل ١١م صار ج سايإ نبا (1)

 قفل ةقرو لوألا مسقلا ١١ ج جيراوتلا نويع : ىتكلا كاش نبا ()



 يهب دعي ياو عوبمبدمو بس 22

 دام, ديعسن دمحم نيدلا فرش وهو « سري رصع ىف شاعرحآ ىعاش كانهو

 ىرق نم الدب سعاشلا اذسه دلو دقو .ه وه ةنس قوتملا ىريصوبلا ىجابنصلا

 مولع ملعت اهيفو «ةررهاقلاىلإ لقتناو ريصويب أشنو «ه <. ةنس في وسب ةيريدم
 فءرصتو «نيواودلا ىف ةياّككلا ىلوو «رعشلاو ةباّككلاب لغتشاو «بدألاو ةيبرعلا

 . نيحلا كلذ ىف ةيقرشلا ةبصق سييلب رشابو « ملاقألاو ةررهاقلاب ةريثك بصانم ى

 لاومأ بلسو لاعلا ضعب ةنايخ 00 تناكامل لمعلا اذه هرظن ىف قري ملو

 : اهعلطم ىتلا ةروهشملا هتديصق مهين لاقف ةلودلا

 انيمأ ًالجر مهف َرأ لف  انيمدختسملا فئاوط ُتْذَقَ
 أشينس ىرمع نم بي رجلا عم

 هرعش نمو ٠ عيدبلا ةاعارس هيف رثكي و ةلازماو ةناصرلاب ىريصوبلا رعش زاتمي و
 : اهيوأو ملسو هيلع هللا لص لوسرلا حادم لضفأ نم ىهو ةدربلا ةديصق

 رش. ربا

 مييف تئيلو مهترشاع دقف

 لس ىنذب ناريج ٍركذت نمأ
 ةمظاك ءاقلت نم حيرلا تبه مأ

 : ةعيدبلا اهكح نمو

 ىلع بش هلمهُ نإ لفطلاك سفنلاو

 هلو نأ لف اس افازس فرشات

 و 2 15 اااه اشم

 مدي ةلقم نم ىرحب اعمد تجرم
5 8 2 

 مضا نم ءاملظلا ف ىدلا ضموأو

 مطفتي هْمطْفَت ناو عاضْرلا بح
 ل ا

 مصب وأ مصيب لوت ام ىوملا نإ

 ةدربلا نع لقت ال سو هيلع هللا لص ىنلا حدم ىف ةيزمه ىرخأ ةديصق هلو

 : اهوأو اهتحاصق ىف

 )١( ل ١٠ه ص م ج تايولا تاوف : ىتكلا راش نبا 5.٠
 هتارفلاو هلجد بصم نم ةب رقءىلع ةيب رعلا ةريزحلا دالبنم ىسرافلا جيلخلا لحاس ىلع عقت ةدلب (؟)
 - (رجألا رحبلا ) مزلقلا رحب ف بصي و ةنيددملا لرغ نم ئدتبي داو ()

 اذا دوعلا مصو نم ( معي وأ ) -- هارت تنأو هتلتق اذا ديصلا تيمصأ نم هنم ىلوت ام ىأ (4)

 . بيعلا ىنعمي مصولا نم وأ هعدص

 فق
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 ءامس (هتآواط امءامس اي 2 ايينألا كبقر قرت فيك

 امو مهتود كنم انس ل اح دقو كالع ىف كونادي م

 ءأملا موجنلا لشم مك س انلل كتافص اولشم امنا

 مهنكلو «ىريصوبلا دعب ءارعشلا نم ريثك نيتديصقلا نيت اه لاونمىلع جسن دقو

 نع هرخخأت نع رذتعي 4 ةدربلا جبن 0 289 5000 ىتا هتديصق ىف

 : ىريصوبلاب قاحلا

 مدقلا ىف ءاحيفلا ةدربلا بحاصل عديت ىوملا باب رأو نوحداملا
 0 و و 0 2# عع

 .نآلا فرعي اهب ريبك دجسم هلو .ه وه ةنس ةيردنكسألاب ىريصوبلا فوت دقو
 دجسملا اذه دّدِج دقو . ةيشدلا تالافتحالا ةموكحلا هيف مقت ىريصابأ لا دجسع

 . هناردج ىلع ةدربلا تشق تشق :ورصم ىلاو لوألا اشاب كديعس هل روفخملا مايأ ىف

 ىذلا لفحلا ىف سري رك ذب هيف اوداشأ ارعش اومظن نورحآآ ءارعش كانهو

 .قاررولاجارمملاو «رازملا نيسحلا وبأ تحال: مهو ةيرهاظلا ةسردملاحاتتفال هماقأ

 : 0 نب فسوب نيدلا لام خيشلاو

 :رازحلا نيسحلا وبأ هلاق اممو

 اننا ىفو باوثلا ىف ىلاغتي نمو 2ىتب نم سرادملا ىنبب اذكه الأ

 انما علب دق نيرادلا ىف مويلا اهب 2 ةمه كلملا ىهاظلل ٌْترهظ دفل

 انيعأو مانأالل بولت تقارف قرقم نأ لك اهف عْمجت

 ؟1094 ص م جا ططخ : ىزيرقملا (؟) * ةعفرلا : ءانسلا .ءروتلا : انسنا (1)



 1 سرس ىهالظلا رصع ىفرصم ةراضح

 قتلا هسفتفديهشلاربق ترواجُدمو

 تقازأ دلخلا ةنج الا ىه امو

 : قارولا جارسلا لاقو

 مكلهأو ب بح معلا ىف هل كيلم

 كلام سربييف اكلم فرك ذت الو

 ةعبب لكح تعزعز اهانب امو

 تابنأ نسح اف ضورلاك ُثزرب دقو

 ل نأاخ اارم رت 10

 انته قو نورس: (تبتم ةلع

 انه اهليجعت راتخاف دغ ىف هل

 ملفا ةكينلا نيف يع قي
 مالغ هيدي ىف كيم لكو

 مما راتسان عيش حال ىف
 مامغ لاونلا ىف هيدي برأي

 20غ( 3

 ماك ةادفلا .0_نغع -

 افلناو ا وللا دصق

 ىرولا نيب هؤارهأ ىذلا تنأ

 همساب كلاملا تنيزت كلم

 سرا رع هالعل تعفرتو

 هكحلمو نامزلا قس 5 قب

 هبايب راتتلو جئرفلل ع

 ةءوط وم مهدالبل هقب رطو

 ادلع مادو ايندلا هل تماد

 ليق ام لك اذه نكي ملو

 : صهاظلا دبع نب نيدلا ىجم اهمظن

 ءازوحلا كاع ثلا فتات

 ءارصأ هدحت كولملا لشم

 ءاحصفلا هحيدم تلمتو
 ءالضفلاو ءاماعلا اهب تلح

 ءانقف هيد ساحلو ا قاب

 ءاقعالاو وفعلا اهانم 8 ر

 ءارذع هدالب مهقيرطو

 ءاسمالاو حابصالا لبقأ ام

 ىرعأ راعشأ كانه لب سرس دهع ىف رعشلا نم

2 

 : راكع نصح ىلع سريس ىلوتسا امدنع هلوق نف

 ارشن ضرألا كيلم اي

 ىه انيق راكع افبنإ

 .رثلا فالغ وهو « م عمج : مي (1)

 ةدارإلا تلن دق ك

 ةدايزو كآع

 ه5 ص ميارلا دلما ؟ ١ ج ناملا دقع : ىنيعلا )١(
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 ءا سس لع نيهاطلا كلخا لوكا اهنا ع [ةلزق نيو

 ةيراخلا اهب ىراحلا قوع ك 0 سيس حيوا

 ةيشاملا اب ىشاملا فقوتسي كلسم نم قاض دق اهب كو

 هنبا ناتحيو ه ىاب#» ةنس رطفلا ديعب سريس يأ ىو حصن كارب هلو

 00 : لوقي ايفو رضخ نيدلا مجن

 راصت ل زيدلا همزعي 5 ايندلا كلاماي

 ريسصتلا فانتملا لع: ١ امون دنقلا تكف

 رقت دوعولا ال. هام ابنكل

 رضحلاو 5 ابيبام  تعمج دق ةحرقت

 سربيب رصع ىف ةيبدألا ةلاا نأ عئارلا مظنلا نم كل انفلسأ امم ىرت تنأف

 بدألا ىنّر وم نم اريثك نإف . ةلهو لوأل نظي ىذلا ّدحلا ىلإ ةرحئاتم نكت مل

 احور عطقلاو دئاصقلا هذه ضعب ىف ىرن اككلو ؟ ىرعشلا دولاب رصعلا اذه يري

 ملظن نم ةعئار ىرحخأ ةديصق ىرنس اك « ةركنبم ىناعمو ةوالطو ةسيلاع ةيرعش

 ٠ كلملاب ديع ١١ كلملا هنبا ةئئبتو سريس ىهاظلا ءاثر ىف صهاظلا دبع نب نيدلا حم

 كش الو ٠ بدألا روصع ىهزأ ىف دئاصقلا ررغ نع ةعور لقتال انرظن ىف ىهو

 ليفك نامزلاو . ةدوحلا ىف هذه نم ىلعأ تناك ام ر ةعئاض ىرحأأ اراعشأ كانه نأ

 . اهنع باقتلا فشكي

 ةيعاتجالا ةلاحلا ب

 دالبلا لهأ بناجي ناكسلا نمر صانع ةّدع سري دهع ىف رصم نطق ناك

 . كارثألاو دارك الاو راتتلاو كيلاملا مهنم ركذلاب صخت ٠ نييلصألا

 8 ةقرو لدألا مسقلا ؟ 1١ ج حيداوتلا نويع : ىتكلا كاش نيا (1)

ةرفلا ةديز . راداودلا سربيب )0
ه ةقرو . ج ةرجطا حيرات ىف 

 ١١



 اذه سرس ىهاظلا رصع ىف رصم ةراضح .

 نّوكتن تناك نيذلا كيلاملا ىوس ذوفن ىأ رصانعلا هذه نم رصنع ىأل نكيمو

 . ةلودلا بصانم ريكأ مهأإ دنس ناك 5« شيلا مظعمو ةكك احلا ةقبطلا مهنم
 2ك(

 0 مهعم ةرهاصملاو رس رصملاب طالتخالا ٠ نع اوصفرتو مهتيسنج اوظفتحا دقو

 . ةكاح ةيركسع ةفئاط مهئاقب لع صرخلا لك اوصرحو

 كلذ ىلإ مهقبس دقو .٠ ةيامرلاو ليلا قابسو ةحابسلاو ديصلاب اونع ك6 شويحلا

2( 

 انأذيم اه ماقأ هنأ ةيامرلاب هتسانع نم غلب و ٠ ماهسلا ىجر ىف اضيأ رهم 15 « ءارصألا

 هيف عجسلإ س مشيلا بورغ ىلإ ةريهظلا تقو نم هب ثكع ناكر صتلا باب جراخ

 هنحاع لاجرلو مهل لغاشلا لغشلا هيامرلا نف حبصأ ىّت ح> «لاضنلاو ىمرلا ىلع ءارسعألا

 كلذ نم سكعلا ىلع تنوي رصملا ناك «فرتلا ةشيع نوشعي كيلامغلا ناك ايو

 كلذ قوف نوموقي أوناكو ٠ بئارضلا مفدو ؛ ضرألا ةعارز الإ ملل لمع ال

 نم اومرحي ل كلذ نم مغرلا ىلع مهنأ ديغ ٠ مهرت اسمح ءانبو ةرخافلا مهن الام

 4 ءاضقلاو ةينيدلا فئاظولا مهملإ دنس ناكف ؛ةيموكحلا بصانملا

 ةرثكل «ةياعرلاو فطعلا ىلع ىوطنت ةلماعم سرب مهلماعي ملف ةمذلا لهأ امأ

 ءانثأ ةرهاقلاب قي رحلا رثك نأ ثدح دقتف . نتفلاو تاشوانملا نم هب نوموقي اوناك ام

 دكستمت كطع ةاويمماهلعم نم علمجم آتجدمعاي هك 13وجمام م. 216. )١(

 ديعلا ناديمو دوسأألا ناديملا اضيأ هل لاقي و ٠ ىقلا تتاديم مساب ناديا اذه فرعي تاك (؟)

 1١١١ ص ؟ جاططخ : ىزيرقملا ٠ قبقلا ىرل ركاسعلا هب لزم تئاكو قابسلا ناديمورضخألا ناديملاو

 بصتت ادح ةيلاع ةبشخ نع ةرايع هنإ ”” هلوقب قيقلا بعل فصوف ىزيرقملا كلذ ىلع داز دقو

 ةرئادلا فود ماهسلاب ىرتو اهيسقب ةامرلا فقتو بش نم ةرئاد اهالعأب لمعي و ضرألا نم حارب ىف

 . "* ىرلأ ماكحإ ىلع مل اني رم كانه ضرغ ىلا اهلخاد نم رمت ىكل
 كاوص] وع ارمصع - وماعر قل 181همغم17 هأآ 1وجعمع ص نلف 1110016 لععع ف

 تامماعر المص ثهماعب 0م. (. م. 253. (ه) م. 2501
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 .نارينلا هذه اولعشأ نيذلا مه ىراصنلانأ عيشأو ده +م ةنس فوسرأ وزغب هلاغتشا

 مث « ممدهع خسفت ىتلا رومألا هذه ميياعركتأر صم ىلإ ىهاظلا كلملا مدق امدنعف

 اومزتلي نأ ىلع رك اسعلا كباتأ ىاطقأ نيدلا سراف ريمألا مهيف عفشف « مهفاحإب سعأ

 ٠ ماع لك ىف رانيد فلأ نيسمخ لاملا تيبل اومّدقي نأو « قرحأ ام ةميق عفدب

 اودهعتو « مهلم ةيولطملا لاومألا مفد مهكي رطب ىلوتو ناطلسلا مهحارس قلطأف

 ٠ ةمذلا لهأل ررقم وه امع اوجرخي الابو تاكنملا نم ءىث لعف ىلإ اودوعب الأب

 كلملا دهع لئاوأ ىف رصم ىلإ اومدق راثتلا 1م ةيلاج ةرهاقلاب ناك كلذك

 اوناكو ٠ قوللا ىضارأ ىف ملل تيثب رود ىف اوماقأو مل انيد مالسإلا اوذختاو « سهاظلا
 ةنسحلا ةلماعملا هذه رثأ نم ناكو . تاعاطقالا ضعب مهحنف ناطلسلا ةيانع عضوم

 رئاعلا كلذب تديازتو «مهنم نيدفاولا ددع رثك نأ راتتلا ءالؤه سريس اهب لماع ىتلا

 : ءلومخ لولا تاههاو قزللا ىف

 مهضعب ناكو . دهعلا كلذ ىفركذي نأش مهل نكي ملف كارتألاو دارك ألا امأ

 ٠ ةماعلا ةايلا ىف بيصن ىأ مل نكي مل كلذ ادع امفو ؛ ناطلسلا شيج ىف ادونج

 روغثلا نونطوتسد ةجنرفلا نم فئاوط ضعب كانه ناكر صانعلا هذه بناج ىلإ و

 . دالبلا ىف ذوفن ىأ مط سيلو ةراجتلاب نولغتشلو ةيرصملا

 مزلاف ٠ هتيعر دارفأ نيب ةليضفلا رشن ىلع سهاظلا كلملا صرح دقو ءاذه

 رومألا ىف بعشلا ةداق اونوكلل اهتاقوأ ىف تاولصلا ءادأب هتناطب و هتيشاح لاجر

 عنف « تاركنم نم دلبلاب ناكام ىلع ىنأو  ةيسايسلا نوئشلا ىف هتداق مه اك ةيذيدلا

 ديدسلا جملا باك : لئاضفلاىفأ نب لضفم ؟ #0 ص ىاثلا مسقلا ١ ج كولسلا : ىزيرقملا (1)
 )اخماد ١814 ص

 ىلا تاهخلا ىلع هه هع ىف قلطت تناك قوللا نأ ؛ +١ ١ ص ٠ ج ططخ : ىزيرقملا لذ (؟)

 . قوالا بايب مويلا فرعت
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 ناكام ةصاخو ءاغبلا لاحم قالغإب هرماوأ ردصأ اي « (هتويب برحخو تاركسملا

 ىلع فقيل ةرهاقلا عراوش ىف اليل هسفنب ريس ناكو ٠ ةيردنكسألاب ابنم ارشتنم
 . ةنينأمطلاو نمألا رشنل هعابتا بجي ام: هتايلعت ردصي, مث «هتيعر لاوحأ

 دقف كلذ ىف بج الو . ءاسنلا ىلع ةأطولا ديدش كلذ بناجي سرييب ناكو
 ام" ءلاجرلا ىزب ايزتتو ممعتت نأ نم ءاسنلا عنف ؛ ةنسلا بهذم ىف ايلاغم اينس ناك

 لبس ميم تقاضف ©« نوح او ةعالمخلاو ىهالملا بابرأو تاينغملاو نينغملا دهطضا
 قلل

 1 مهدسافم نم دالبلا تحارتساو مهددع لقو هدهع ىف شيعلا

 «١؟ومه٠.4وه.#و هم . . ص ىناثلا ممقلا ١ ج كولسلا : ىزيرقملا (1):





 ةيصصس ا





١/١ 

 نرشرام ف لوقلا ةماخ

 نييبيلصلا عضخاف ءرصم نآش ءالعإ ىلإ ىجرت تناك ىتلا هتسايس ىف سربيب حجن
 رصم نع لوغملا تاراغ ّدص م «مهدالب ىلع هذوفن طسبب نأ عاطتساو ماشلا دالبب

 كلذ ىفو ٠ هلبق نم ناطلس هغابب مل ّدح ىلإ ةبونلا دالب ىف ابونج اهدودح ّدمو

 كلملا ناك : «ةيهاظلا ةريسلا نم ةعزتنملا ةيرسسلا بقانملا# با ب حاص لوقي
 مايق اميأ ةنطلسلا ءابعأب ماقو «حجنأف هللا تاذ ىف ىعسو« مجان كلم دق ىهاظلا
 هللا ودع ةكوش عطق ىف باكرلا لمعأو «مايث سانلاو مالسإلا رانم ةماقإ ىف رهسو

 بأدب هللا همحر لزب ملف ٠ داعيم ىلع اناك (#:أكف رصنلاو ءاجو ... راتتلاو جيرفلا نم

 جترفلا ةفأش لاصكتساو «رادلا رقع ىف قدعلا ةم<اهمو ... ةقلغملا نوصحلا حاتتفا ىف

 هللا ءادعأ وزغ ىف أدبو «دالتلاو فراطلا بلسو دالبلا خوؤدف ...راتتلاو نمرألاو

 ىّتح شحوأو شويحلا منهو معو ملعو ( حنو حو ءمهجتو مجاهو راغأو «هسفنب

 . اهحتتفي و رصنلاب اهمتخي تاوزغو اهحتفي دالب ىف هكلم ةّدم قرغتساو «شوحولا
 هكراعمو «ةيضاق ءادعألا ىلع رامدلاب ىه ىلا همئازهو ةيضاملا همازعب ةادعلا ىنفأو

 عيبلاو دجاسم سن اككلا لعجو « ةيضاقتم مهيلع هرصن ىف هللا دعول تحب ام ىلا

 هفيس بدأو « راملاو رادلا مهنه لخأو «راتتلا نم لغملا مدعأو «دهاعم هللا رك ذل

 .ا# ... راج نم

 ةكحلا نه هب رهتشا امو نيناوقلا نم هنس ا نيلهألا ةبحم سربس بسك كلذك

 دالبلا نوئش ةيقرت ىلع لمعلاو اهضئارف سيدقتو ءازغلا ةعب رشلا ماكحأل عوضخلاو

 ىلا دجاسملاو ةينيدلا دهاعملا سسأو نوصحلا حلصأو عرتلا رف ؛ اهدراوم ةيمتو

 ءان م د ! » ةقرو : سابع نب ىلع نب ىعفاش )١(
 ٠ اقع ح ممسأ 69]



 هرصع ىف رصم ةراضحو سرب ىهالظلا ١

 ىلا ىهزألا داعأو « دالبلا ىصاقأ نم بالطلا اهمؤي و ءاماعلا هيف ساجي ناك

 ٠ نيحلصملا كولملا ةفيحصو ءالظعلا لم ىف كلذب همسا لجسف ؛هدحجم قباس

 .هتلادعو هتعاحش اضيأ زاتما دقف ؟ سري هب رهتشا ام لك نكي مل اذه نأ ىلع

 ادئاق ناك مايأف . كلملاو ةدايقلا ىف ةفلتخملا هتامح راودأ عيمج ىف هتعاجش انل رهظت

 نييبيلصلا ءازإ هفقوم امنم رك ذلاب صخن «ةيبرحلا مقاوملا نم ريثك ىف هتعاجشش ترهظ

 ةعقوم ىف كلذكو «نييبيلصلا لع نيبرصملا راصتتناب تبتنا ىتلا ةروصنملا ةعقوم ىف

 ىلا راتلا شويج سربيب ريمألا ةدايقب زطق شويج اهف تدص ىنلا تولاج نيع

 ناكف . مهبولق ىف بعرلا تعقوأو نيلهألا تفاخأ ةراغإ ماشلا دالب ىلع تراغأ

 ةلازإ و « يماسملا سوفن ىلإ ةنينأمطلا ةداعإ ىف ىلعملا حدقلاو ىمسألا لضفلا سربيبل

 قدعلا اذه ةراغإ ءازإ بارطضا نم مهب لح امو ءبعرو فوخ نم مهب لزن ام

 ةيب رحلا عئاقولا لك ىف ةلثعم رصم ةنطاس ىلوت ام دنع هتعاجش اضيأ ىرنو ٠ صدملا

 ةمهب رفظلاب تجؤتو زوفلاب تللك  (نيأر يك  اهلدو « اهبف لوقلا انلصف ىلا

 ٠ سربيب اهتبلح لجرو اهلطب

 ةلماعم ركسعلا هتلماعم ىف  ادئاق حبصأ ام دنع انل لجتتف سريرب ةلادع امأ

 ليضفت ال « ةيساوس هدنع مهلكف ؛رخآل لظ الو صخشل ةاباحم اهيف سيل ةنسح

 همّدقي ل يلج لمعب الإ هب هتلص تغلب امهم رخآلا ىلع هدحأل راشيإ الو مهني

 حييراتلا فئاحص نم ايظع اءزح( تءاضاف ترهظ دق ةفصلا كلت نأ ىرنو . ةلودلل

 نسحأ ناكدقف . امل ةعبانلا دالبلا نم اهيلإ امو رصم ىلع اناطلس سرييب راص انيح

 ىلإ قوقحلا دري و لدعلاب سانلا نيب ىذقيف ملاظلل هسفنب سلجي .لداعلا كاهل لثم

 .هتصاخ نم اوناكولو نمألاو ماظنلاب نيثباعلاو نيدتعملا ىديأ ىلع برضب و. اهءاحصأ

 .ني زوعملاو ءارقفلا ىلع هفطعب كلذو « هبعش نع ةايجلا ءابعأ سريبب ففخ كلذك

 سانلاب لاحلا دتشا ام دنع املج كلذ رهظو تلي زابا رعنلاو اياطعلاب نيكااسملا دفراف

 ريمأ لك فلكو ٠ مهاصحأ عوملا نم ءارقفلا تو تاوفألا تمدعو ه ب9 ةنس



 08 سربس ىف لوقلا ةمتاخ

 ىلع لمع ام «ريقف ةئامسمت ىلع قافنالا هسفنب وه ىلوتو مهنم نيعم ددع ىلع قافنالاب
 مهيلع لغت ةدلب مل درفأو مويفلا ةندم ىلإ مهلقتف «تاهاعلا ىوذ م

 . مهفكجي ام

 هردغ نوخّرؤملا هيلع ذخأ دقف ؟هرومأ لك ىف لدتعملا لجرلاب سربيب نكي ملو

 نم فقن انكل ١ ثيغملا كللل هاطعأ ىذلا دهعلاب هئافو مدعو زطقو هاش ناروتب

 ناك نيلوألا نيثداحلا نأ ىرنف «بدتلاو ةطبملا فقوم مهلا هذه ىلع هلع محلا

 ناك هاسناروت نإف .لتقلاب ىديألا اهلإ دتمت نأ نم هتايح ىلع هفوخ امهيلع ثععابلا

 بكترا ام اذه بكتراف «سربيب مهيف امب ةيرحبلا كيلامما عيم كتفلا مزتعا دق

 دعو دق ناكزطق نأ اهبيسف ثداوحلا هذه ةيناث امأو . هموقلو هسفنل اصيلخت

 قوف تو هدعو ضقن نأ كلذ دعب ثبلي مل مث «بلح ةيالو هيلوي نأب سربس
 نيتاه ىف دب كانه نكيب مل كلذب و . سربيب ةأيح ىلع ىضقي نأ اهب دارأ ةديكم كلذ

 اعرصم هل بقرتيو ءوسلا ةرئاد هب صيرتي تاب ودع نه صلختلا نم نيتثداحلا

 . ثداوحلا هذه ريوصت ىف هيلإ اوبهذ ايف نيخّرؤملا فلاخحت كلذل نحنو . الجاع

 .عورشم سمأ وهو سفنلا نع عافدلا دارأ امنإو « ادصق ردغلا ىلإ دصقي مل وهف

 هؤطاوت هب لصتا اهيح الإ ثيغملا كلملا لتقي مل سربيب نإف ثداوحلا هذه ةقلاث امأ

 تابتاكم لا نم ةربدملا ةديكملا هذه سربيب فرع . كيلاما ىلع ءاضقلا ىلع راتتلا عم

 ىتح هتلود لاجر ىلع اهأرقو هدب ىلا تلصو ىتلاو نيرمآتملا نيقيرفلا نيب تراد ىلا

 دارأ اذه هلمعب هنإف ىرحنأ ةهج نمو« ةهج نم اذه . ثغملاب ردغ هنأ اودقتعي ال

 ذاختاو دالبلا ةيامح ىلع هصرح هوكراشبل مهدالببو مهب قدحلا رطمللا ىلإ مهببني نأ

 . كلذل ةمزاللا سادتلا

 لعفام هنأ دقتعن نحتف «ءادغألا ضعب لاومأ ةرداصم نم هيلا بسب ام امأو

 ةازغلا سوف اهبلا علطتل ةثيدح ةلود سسأ ىذلا لجرلاو ٠ هشيج دادعإل الإ اذه

 .مه#8وم.م سس ه . 7 ص ىناثلا ممقلا ١ جكولسلا : ىزيرقملا )١(



 هرصع ق رصم ةراضحو سري صهاظلا 174

 هب ىؤقيو هتلود ناك هب ززعي ىذلا لاملا ىلا ةجاحخلا ةدش ىفل نيب راحلا نويعو

 اذإ هشويج دادعإل لاومألا عج نيأ نم روصتتن نأ انتعاطتسا ىف سيلو . هدنج

 ةروطخ اورّدقي نأ ءاينغألا ءالؤه ىلع ناكدقف ٠ ةيحانلا هذه نم اهيلع لصحي مل

 مهدالب ةيامح ليبس ىف ملاومأ ضعب نع اوجرخي نأو «مهدالبب طيحت ىتلا ةلاحلا

 هتايح تماد امو . رطخلا تقو ىف هتلودل كلم هلامو لجرلا نإف .اهضايح نع دوزلاو

 لمع ّدعنال كلذل .٠ هلام ىلوأ مث ىلوأت هدالب ةمارك ظفح بناجي ةصيخر دمعت

 ءالخبلا ءالؤه ىلع هيقلي ىنطو سرد وه امنإ و «فورعملا ىنعملاب ةرداصم سري

 هللا ليبس ىف اودهاجو ) :ىلأعت لاق مكةعس نع اواذبب نأ مهيلع بجي ناكن يذلا

 بعشلا ءانبأ نم ءارقفلاو ءافعضلا قاهرإ نم ريخ اذهو . ( مسفنأو ؟كلاومأب

 جوحأ هيف دالبلا تناك تقو ىف مهتروث ىلا ىَدْؤي امم « اهب مهل لبق ال بئارضب

 . ةنيكسلاو ءودحلا ىلا نوكت ام



 نفي

 سربيب ةافو

 رثأ ىلع ةينملا هتلجاع ىتح هلامعأ جئاتنو هداهج ةرقب عتب ىهاظلا كلملا دكي مل

 ٠ ةيراسيق ةعقوم نم قشمد ىلإ هتدوع

 سريس و ءأذفلا وبأ ذيف . هتافو ببس ىف نيخرؤملا لاوقأ تب راضت دقو

 نيلؤألا نيخيتؤملا نأ ريغ . امومسم تام هنأ ىنينويلا نيدلاب طق خيشلاو «راداودلا
 فسخنا (ىل هنإ : نالوقبف اهتحص ىلا نئمطن الو اهدعبتسن ةياور كلذل ناي ورب
 سهاظلا كلما دارأ «توهس ردقلا مظع الجرنأ سانلا نيب عاشو ايلك افوسخ رمقلا

 الو. هعم زمقلا بوشل ىووبألا سهاقلا كلملا اعدف «هريغ ىلا ليوأتلا فرصي نأ

 برش ىذلا سأاكلا قزمقلا سريبل عضوف مداخلا| أطخأو ملا هل سد هيلا مدق

 سيما موي ىف تام نأ كلذ دعب ثبلي ملو «ىحلا هترتعاف ىهاقلا كلملا هنم

 كلب مسلا سد وزعي هنإف ىينويلا امأ . ه ه7 ةنس مّرحا نم نيرشعلاو عباسلا

 مورلا دالبب هعم ناك امدنع ريمألا كلذ ىلع سريبب دقح (الوأ ) : نيببس ىلا ىهاقلا

 هنم ىهاظلا كلملا ءايتسا (امهيناث) و ءسانلا باجحا عضوم ناك انسح ءالب لبأو

 « قشمد مدق نأ ىلا كلذ هلرسأن «مورلا دالبب هرك اسع هطي روت ىلع هدقتنا هنأل
 . مسلا هل سدو هعمزمقلا برشل هاعدف

 فلاسلا تاياورلا نم ةقيقحلا ىلا برقأ ىه ىرخأ ةياور ىزيرقملا ىوريو

 مرح نم ١ 6 سيما موي ىف سلج قشمدملا همودق رثأ ىلع سربس نأ ىهوءاهزك ذ

 « مورلاو لوغملا ىلع هراصتنا نم هرورس مفع دقو .٠ زمقلا برش ه ه5 ةنس

 ملألا هيلع دتشاو كعوتو روتفب رعش كاذ نم ىبنتا املو . برشلا نم رثكأف

 ةرجطلا رات ىف ةركفلا ةدبز (0) ١٠١ ص # ج رشبلارابيخأ قرصتخما )1١(
 ٠١م ل ١15 ةقرو ١ا/ جتامزلا ةآرع ىلع ليذلا («) 1١15 ةقرو ة ج

 بارشلا نم عونلا اذهب افوغشم سرس .فئاكو ٠ ليلا نيل نم لمعي ذيب : زمقلا 05(

 8اوصامر» ارمصق - ظوماع, ل ظتفامرج“ هآ 1ةوعربمأ 1م دع 1]111:00+ ةوعد مي. 3
 مه ص ىتاثلا مسقلا ١ ج كولملا لود ةفرعمل كولسلا (ه)



 هرصع ىف رصم ةراضحو سرس ىهاظلا ا

 نكي ل ءاود هصاوخ ضعب هل زهفب «ىلاتلا مويلا ىف قشمد ناديم ىلا بهذ امدنع

 فقخي مل كلذ نأ ريف . لهسم ءاود ذْحأِب هيلع اوراشأف ءايطألا ىعدتساف . اعجان

 نيدلا ردب ريمألا متكف ءهبحن ىضق ىح فعضن هاوق تلظف ؛ضرما ةأطو هنع

 مث «هدلاو ةافوب هريخي ديعسلا كلملا ىلا لسرأو روهنملا نع هين رادنزاخللا كيلي

 ىرتشا نأ ىلا كاته تلظف « قشمد ةعلق ىلا اهلقنو توبات ىهاظلا كلملاةئج عضو.

 اهترامع تمت (ىلو .٠ هدلاول انفدم نوكتل اهدعأو قشمدب قيقعلا راد ديعسلا كلملا

 هيلع لص نأ دعب ه و7 ةنس بجر رهش نم سماخلا هليل ىف اهم هنفدب لفتحا
 قليل

 4 سهاملا ىمايسلاو كنحما دئاقلاو يظعلا كلملا كلذ ةايح تبتنا اذكهو
 نيدلا ىبحم هرس بتاك هاثرو « ةمظعلاو دحملا تاحفص نم ةحفص ةهتوع تب وطف

 + تاسألا هذه نماظلا ديه خا
 8 0 ع

 ةيبصمل اهنإ ريكحأ هللا

 ٠ دلا هب تناك ىذلا كلملا لع ىنَ

 هل تناك نم ناطلسلا ّمهاظلا

 ىلا كلت هئارآ لع ىنمل
 دق فيك مئازعلا كلت ىلع ىفف

 ةدعر (اهلوُن لامرلل ام

 هليق نم ىر امو فاضأ ديب

 ماو ىرذعف امد يكب نإ انأ

 لقلقتت ةفيخ ىساورلا اهنم

 لت مرفق لكف بيطت ايل
 لّوطتو ىرولا لك ىلع 6

 لست حلاصملا ىلا ماهسلا لثم

 لفغت ال اذ لبق تناكو تافغ

 لقعن لقعت سيل ْذِإ اهنكل
 لتقم بلق لك ىف هلمهس

 لشمتأ ىتإف تريص نلئناو

 للاهتت هجوأ ىف ةلهم

 نزع اريخ هازجو هتتج سدارق هنكسأو هتبوثم لزحأو سربيب هللا حرف
 ٠ نيماسملاو مالسإلا

 مو ل م” م ةقرو ىفاثلا مسقلا 8 ج برألا ةياهن : ىريونلا (1)

 مؤ ب١٠١ صور جسايإ نيا (0)



 نفي

 ش باتكلا 00

 ةييرعلا رداصملا ( ؛)

 )١( لضفم ) لئاضفلا ىبأ نبا ... ( :

 # ديمعلا نبأ خيرات دنعب ايف ديرفلا ردلاو ديدسلا جهنلا باك «
 ). 1911, 1920(طوضصم

 .دمحأ نب دمحم تاكربلا وبأ : (موهم»م «هومس.. ل ) سايإ نبا (؟)

 5 روهدلا عئاقو ىف روهزلا عئاديبب ” فورعملا “ ر صم جيرات ناك ”

 ٠ (ه١181 ةنس قالو )

 ٠ ىلع نب نيدلا باهش : ( م 1549 « ه مه ل- ) ىنالقسعلا رجح نبا (")
 . ( ةرهاقلاب ةيكلملا ةبتكملاب طوطخم ) “ رصم ةاضق نع رصالا عفر”

 .دمحخ نب نمحرلا دبع : (مو4.5 - )ع .ه ءه م.م + ) نودلخ نبا ( غ)

 . (ه 7١م ةنس ةرهاقلا ) ”ربخلاو ًأدتبملا ناويدو ريعلا ”

 5 ىبتتكلا دمحأ نب ... دم نيدلا ركل : (م 55 )رك اش نبا هز

 ٠ ( ةيهاقلاب ةيكلملا ةبتكملاب طوطخم ) “ حيراوتلا بويع” )١1(
 . « تايفولا تاوف ” ()

 . سابع نب ىلع نب ىفاش : سابع نبا (5)

 ةيلهألا ةبتكملاب طوطخم ) “ ةيرهاظلا ةريسلا نم ةعزتنملا ةي رسلا بقانملا ”

 ٠ ( سراب

 نيدلا دامع ىلع نب ليعامسا : ( موون ءهوبسج ب ) ادمااوبأ ()
 : ا قلو

 ٠ “رشبلا رابخأ ىفرصتخما ”
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 فسوي . نب نيدلا لامج : ( مؤ ؟ه6 « همابإ ل ) نسامما وبأ (8)

 ٠ ىدرب ىرغت نبا
 . (ةرهاقلاب ةيكلملا ةبتكملاب طوطخم) “ةرهاقلاو رصم كولمىف ةرهازلا موجنلا“

 ملس نب دمج هللا ديع وبأ نيدلا لاصج : (ه هون + ) لصاو نبا ()

 ٠ (ةرهاقلاب ةيكلملا ةبتكملاب طوطخم) ”بويأ ىنب رابخأ ىف بوركلا جرفم”
 .(هاببو ل ) راداودلا سرس )5٠١(

 ٠ ( ةيرصملا ةعماجلا ةبتكمب طوطخم) “ ةرجحلا حيرات ىف ةكفلا ةدب ز ”

 . دمح نيركب ىبأ نب نمحرلا دبع نيدلا لالج : (ه و6١ + ) ىطويسلا )1١(
 . « ةمألا ىمأب نيمئقلا نينمؤملا ءارعأو ءافلخلا ميرات” ()

 © ةرهاقلاو صم رابحأ قف ةرضاخلا نسح# (+)
 . دومخ نيدلا ردب : (ه موه + ) ىنيعلا )١9(

 ٠ ( ةرهاقلاب ةيكلملا ةبتكملاب طوطخم ) “ نامزلا لهأ يرات ىف ناملا دقع

 .دمأ ساملاوبأ : (م )غ)8 «ه مهو ل ) ىدنشقاقلا (0)

 . « اًشنالا ةعانص ىف ىشعألا حبص *

 ٠ ىلع نب دمحأ نيدلا قت : (م غ١ « همه ل- ) ىزيرقملا (08)

 ٠ ( ةدايز ر وتكدلا ةعبط ) “ كولملا لود ةفرعمل كولسلا ” 01(

 (هةنس 190٠ قالوب ةعبط) “راثآلاو ططحلا رك ذ ىف رابتعالاو ظعاوملا” (؟)

 .باهولا دبع نب دمحأ نيدلا باهش : ( مومم» « هايعس» ل ) ىريونلا (16)

 ٠ ( ةرهاقلاب ةيكلملا ةبتكملاب طوطخم ) “ بدألا نونف ىف برألا ةياهن ”

 . ىثورلا ىوملا هللادبع وبأ نيدلا بابش : (موم8و «هو5مه ل) توقأي (15)

 . ©“ نادلبللا مجعب ”

 . نيدلا بطق خيشلا : (ها#»و لس ) ىنينويلا (10)
 ٠ ( ةرهاقلاب ةيكلملا ةبتكملاب طوطخم )“ نامزلا ةآرسه ىلع ليذلا ”



 از باتكلا رداصم

 ةيجنرفالا رداصملا مب)

 (1) قعسمتم, 2عمج (8رع 1همةئدق)

 1 "156م ظععت عطتمع هآ [51ة12.*

 2,- 156م نهلتمط قاع.”

 (2) ظوفتستل, طق“

 « 1ع هكا1520ع15.”*

 (3) 8ومروتور : ظصركفم» 0.

 الما. 11 “انا ععوروا 1115م5 01 2ءئوأو اعمر لة 51 10 53601.”

 ال01. 111 “«طءردتمم [11[تقمطنتع ا[]مص0عع [1دئامقع 17حوهطدتصتوم.”*

 (4) طدعتسق, قال آل ل.

 “1م دمام 01 ظوربمأ آص للان, 1249 (8.8. 647) 6ز7 اآمسهتذ ]2 01

131 

 (5) 8م ا”.

 “111 وأمزعع لت بمسدس عرعع لات ].ععقمأ هنن 1قمرتعم موهعل

 (6) لهرججتتتاك, (ةرعتت »8)

 للا عممأ15 01 اطع (ر1نك20ع5.”*

 8و التلال ءطمعلهستصس ع لوتمتلال!ع. 'اعمصكأ لعل زب ذتع [ءمصل 1821215.

 (7) اك.

 «تكطع [منوطأم طمومتاةللعم ذص اطع م17 آ220.”“

 (8) ردو - 1008, 514371171

 « ل اواممب هأ طووبمأ ذم طع 81001 ةععو."

 (9) آس ةرممحع# (6.).

 12| ءواتسع ن101ع1 1051 عمتك.”
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 (10) الكسر, (518 ا تهتءاغتل).

 1.- «15ع و11 م6416, 115 تدع, 182ععاتسعب ةقل 1ةلل.”

 2. “1ع ةلمسعاهلعع 01 داقعلع ]زم ممأإل 01 8وزنمأ”

 (11) دمه هده0لل, 2عم#. طظتتاطت0110. شذ

 ]11 عيدتإت لذوأاما7 01 اطع ظعقطق.”

 (12) ةدوععتسن عمتك, الأ. ا.

 «"1طع نتال520عدو ذم أطع 828ه(”

 (13) 0مدسمديدعتت الطقم ظ؟هتم 818:0, 1701. 1.

 (14) 18052م:0طدقمتخ 087 طكةهتك.

* 
 اني د

 0-0 هيك

 هرصع ىف رصم ةراضحو نلرمرييصإ صاقلا 5 باك عبط لمكجح

 ١517 نس ىناثلا عيبر ؟90 دحألا موي ىف ةيرصملا بتكلا راد ةعبطمب

 مدن دع اي (98١م م ةنس هيئوي 56)

 بتكلا رادب ةعبطملا ظحالم
 ةيرسصملا

 (198/١٠16مر/» ةيرصملا بتكلاراد ةعبطم)
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